
  Wist je dat… 
we op de impulsavond werkten rond  

'ons jaarthema verbondenheid'  

en we alle kleuren samenbrachten  

tot een regenboog. 

Deze hangt nu aan het kruis van verbondenheid  

bij alle bewegingen en werkgroepen  

van onze geloofsgemeenschap Tereken. 

Ronde 2:  
naam voor onze parochie. 
  

We zijn blij te kunnen zeggen dat er veel reactie  

kwam met voorstellen voor een nieuwe naam voor 

onze parochie. Om alle misverstanden te vermijden: 

elke kerk en elke geloofsgemeenschap behoudt zijn 

eigen naam. De nieuwe naam die we zoeken is 

bedoeld te gebruiken voor het grote geheel van Sint-

Niklaas. De selectie van 5 namen (met motivatie) 

vind je op het papier 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: 
 

Zaterdag 25/01: 15u30: 

Herinneringsviering overleden kinderen 

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, muzikaal in 

samenwerking met de familie Vanhandenhove 

Zondag 23/02: 15u00 

Bisschopswijding in Gent, wie met de bus mee wilt 

rijden: naam doorgeven of noteren op het bord. 

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 Marie-Jeanne Speleman. 

 

Bidden in verbondenheid 
We brengen de kruisjes vooraan van hen die in januari 

hun uitvaart hadden en we noemen hun namen … 

 

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  
Welkom in deze viering. 

Vorige zondag herdachten we de doop van Jezus.  

In  het evangelie van vandaag blikt Johannes de Doper 

terug op wat hij toen meemaakte: hij dacht Jezus te 

kennen als zoon van zijn moeders nicht, 

maar bij de doop van Jezus gingen zijn ogen plots open 

en wist hij dat Jezus de Zoon van God was. 

19 januari 2020 

2e zondag door het jaar A 

 

Gebedsweek: 

eenheid van Christenen 

 
 
 
 

    

Bidden  
in verbondenheid 



Ook wij leren een mens pas kennen  

na een speciaal gebeuren  

of als we er afscheid van moeten nemen. 

Willen we hen nabij voelen en weten dat God voor ons 

is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Stiltemoment 
'‘Bidden' is een oud woord, dat 'vragen' betekent.  

Op dit ogenblik gebruikt men dat woord bijna alleen nog 

voor als men zich richt tot God. Sommigen vragen dan 

van alles aan God: een goede gezondheid, geluk, succes 

… alsof God sinterklaas is. Maar kan men in een gebed 

alles vragen?  

Het Onze Vader maakt duidelijk welke vragen men kan 

stellen en hoe.  

Het is bidden om dagelijks brood, niet om luxe.  

Het is om vergeving vragen, maar op dezelfde manier 

als waarop men anderen hun fouten vergeeft.  

Het is vragen om niet afgeleid te worden  

van wat God voor de mensen droomt.  

Zo wordt bidden: leren kijken met de ogen van God.  

 

Bidden om nabijheid 

God,  

maak ons tot mensen naar het beeld van uw Zoon: 

met ogen die niet alleen kijken, 

maar ook zien, 

met oren die niet alleen horen, 

maar ook luisteren, 

met een mond die niet alleen praat, 

maar ook aanspreekt, 

met een verstand dat niet alleen begrijpt 

maar ook verstaat, 

met een hart dat niet alleen klopt, 

maar ook bewogen kan zijn, 

met handen die niet alleen grijpen 

maar zich ook openen, 

met voeten die niet alleen draven, 

maar die ook tegemoet komen. 

Want zo zijt Gij dicht bij ons 

met uw warmte en ontferming, 

met uw vergeving. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Communie 

 

Om in stilte te lezen 

 

 

Slotgebed 

God, help ons verder te gaan 

vol van geloof, vol van hoop, vol van liefde. 

Leer ons te zwijgen als woorden pijn doen. 

Leer ons om niet ver te zijn als er tranen vloeien. 

Om niet onverschillig te blijven waar onrecht is. 

Om in doen en laten 

getuige te zijn van het leven in overvloed. 

Dat we in Uw Geest, 

mensen tot zegen mogen zijn. Amen. 

 
Lied 

 

 

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

 

 



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 Het Lam van God 

Hij is niet gekomen om te heersen. 

Macht en aanzien, wapens en harde woorden: 

ze zijn bij Hem niet van tel. 

 

Hij is niet gekomen om angst aan te jagen. 

Niet om schuldgevoelens en scrupules aan te wakkeren. 

Mensen onderdrukken: het is ver van Hem. 

 

Hij is gekomen als een lam: weerloos en in eenvoud. 

Hij nam de schuld van mens en wereld op zich. 

Hij wilde God en mensen met elkaar verzoenen. 

Geweldloos gaf Hij zijn leven 

om haat en onvrede te ontzenuwen, voorgoed. 

 

Hij is gekomen vol van de geest van God 

om mensen vrijheid en toekomst 

aan te zeggen en te bewerkstelligen. 

De knellende banden heeft Hij verbroken 

en Hij heeft mensen zicht gegeven 

op Gods alles doordringende goedheid 

voor alles en iedereen. 

 

Hij is gekomen voor ons om te zeggen wie, Gij, God  

zijt en hoe wij voor elkaar zo goed als U kunnen zijn. 

Willen we die vrede, goedheid en liefde 

aan elkaar doorgeven. 

Gloria 

 = looft de Heer, onze God, alle volkeren. 

 

Gebed  

God van liefde en licht,  

Gij komt ons tegemoet met uw vrede en genade. 

Wij bidden U dat wij in ons leven ruimte maken  

voor uw aanwezigheid, ook  

wanneer Gij komt als vreemdeling of onbekende. 

Dat vragen wij voor vandaag  

en de dag van morgen. Amen. 

 

Eerste lezing 
Het is deze week de ‘gebedsweek voor de eenheid’.  

Als lezing willen we nadenken over bidden. 

 

Orgel 

 

Evangelie  Johannes 1, 29- 34 
Jezus ik denk aan Jou, Jezus, ik spreek over Jou, 

Jezus ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we voor deze geloofsgemeenschap 

waar verbondenheid een steun mag zijn 

voor het leven van elke dag. 

Waar mensen er willen zijn voor elkaar 

in goede, maar ook in moeilijke dagen. 

Kom met uw Geest, God,  

over mensen die gestorven zijn 

en steun ons in de moeilijke dagen van gemis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bidden we voor de oecumenische dialoog. 

Dat we al wat ons verdeelt,  

kunnen overstijgen door wijsheid,  

en vooral door heel veel liefde. 

Vader, wij bidden U, open ons hart .. 
 

Bidden we voor alle mensen 

die met de pastoraal van angst en schuld  

zijn opgegroeid 

en daaronder vandaag nog steeds lijden. 

Dat ze mogen beseffen en weten 

dat God geen dreigende rechter is, 

maar een liefdevolle God 

die hen tot vrije en gelukkige mensen wil maken. 

Vader, wij bidden U, open ons hart .. 
 
Bidden we voor alle mensen  

die zich met hart en ziel inzetten 

opdat de rechten van de mens  

worden gerespecteerd. 

Dat het 'anders-zijn' een gave is  

en geen dreigement voor ons bestaan. 

Dat christenen daarin het voortouw nemen, 

naar het voorbeeld van Jezus. 

Vader, wij bidden U, open ons hart .. 
  

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'. Amen. 

  

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, wij komen samen rond deze tafel. 

Moge de eenheid van dit brood  

en de vreugde van deze beker  

alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. 

Mogen we zo een eenheid voelen  

tussen alle volkeren,  

in het breken en het eten van het Brood. 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. 

 


