
Evangelie lezen 

Parabels en gelijkenissen 
 

3 vormingsavonden 
- donderdag 4 februari 2016 
- donderdag 18 februari 2016  
- donderdag 3 maart 2016, 
telkens van 20 tot 22 uur in ‘Ons Huis’ 
 
Parabels en gelijkenissen blijven in ons geheugen 
vastgeankerd: de verloren zoon, de talenten,  
het mosterdzaadje, de barmhartige Samaritaan, 
de onvruchtbare vijgenboom, de werkers van het 
elfde uur, de zaaier, de boer die slaapt, …  
Ze sluiten aan bij de leefwereld van de mensen 
aan wie ze verteld werden. En vandaag zijn ze 
voor velen nog steeds herkenbaar. 
 
We lezen ze samen en gaan zo in gesprek met  
elkaar over ons geloof. 
 
Inschrijven a.u.b. vóór 30 januari: 
secretariaat@terekenparochie.be of 03 776 11 07 
 
Folders liggen achteraan om mee te nemen. 

Herinneringsviering 

"Kind, jij woont nog steeds in mijn hart" 

voor liefhebbenden van een overleden kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van harte welkom, 
Jij die leeft met een lege plek  
door het overlijden van je kind, 
Jij die betrokken leeft bij mensen  
die hun kind uit handen moesten geven, 
Jij die familie of vriend bent. 
 

Deze gebedsviering gaat door op  
zaterdag 30 januari 2016 om 15u30  
in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, Sint-Niklaas. 
 

Ook bijzonder welkom op de broodmaaltijd daarna,  
waar we met elkaar kunnen samenzijn. 
Inschrijven voor de viering en/of broodmaaltijd. 
graag voor 23 januari 2016. 
Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas 
 lieve.vandriessen@telenet.be 

Lourdesreis met  

KWB en Femma van 15 juli tot  
en met 21 juli 2016,  

met de trein of het vliegtuig. 
Info bij Rita Janssens,  

bij het koffiehoekje. 

Inschrijven voor 1 februari 2016. 

De kruisjes van de mensen die in december  
overleden zijn, worden op het altaar geplaatst. 
 
Lied   

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana,  
in Galilea. Toen de wijn bijna op was,  
zei de moeder van Jezus tegen hem:  
‘Ze hebben geen wijn meer.’  
 
Het leven zou een feest kunnen zijn, maar zo vaak 
wordt dat feest verstoord ... 

 

 

 

2e  zondag door het jaar - c 
17 januari 2016 

Het beste   
moet nog komen 
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Gelukkig zijn er ook vandaag mensen zoals Maria, 
die de nood van anderen opmerken en Jezus  
aanspreken. Dat willen wij hier ook doen. 
 

Bidden om nabijheid 
Onze wijn is bijna op.  
Jezus, wij hebben verdriet  
omdat mensen uit onze kring gestorven zijn.  
Doe hen opstaan, laat hen delen in uw licht. 
Laat in ons een blijvende band met hen groeien. 
 

Kaarsjes worden aangestoken voor 
Pieter Nelen, Colete Verbeeck, Sander Verdickt, 
Erna Nys en Annie Van Mieghem. 

Onze wijn is bijna op. 
Jezus, wij hebben het moeilijk  
met wat in de wereld gebeurt. 
Mensen zijn slachtoffer van geweld en armoede. 
Wees die mensen nabij en geef hen toekomst. 
 

Dat zij volstromen met levensadem  
en weten ‘eindelijk geboren’. 
 

Onze wijn is bijna op. 
Jezus, we hebben het moeilijk als structuren  
ook in de kerk voorgaan op het echte leven 
van geloofsgemeenschappen. 
Inspireer ons vanuit het evangelie 
om verder te groeien als kerkgemeenschap. 
 

Dat wij volstromen met levensadem  
en lachen ‘eindelijk geboren’. 
 
Loflied 

Slotgebed 
God, die met uw hart bij mensen zijt 
en die met ons meeleeft  
in onze goede en kwade dagen,  
doe ons op U gelijken in ons omgaan met elkaar. 
Zend ons van hier heen met een hart  
waarin uw liefde woont,  
en met ogen die weerkaatsen  
wat Gij als de beste wijn aan ons toevertrouwt. 
Amen. 
 
Lied 

Wat God doet dat is welgedaan, 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet in vreugd' en leed: 
zijn vaderlijk ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
Wat God doet dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven, 
als God mij leidt, kan ik de tijd 
van duisternis verdragen, 
ik zal zijn licht zien dagen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 



Zo mogen wij dromen  
van een nieuwe toekomst:  
alle mensen in vreugde bij elkaar, 
één feesttafel waar iedereen mag aanzitten, 
een stad van vrede, uw Rijk onder ons. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
God, alleen in liefdevolle vrede 
zijt Gij voelbaar, ervaarbaar, 
en kunnen wij, mensen, tot geloof komen. 
Laat die vrede in ons groeien, 
zodat wij uw liefde voor elkaar zichtbaar maken. 
Laat ons zo vol vertrouwen 
toekomst mogelijk maken voor elke mens. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Communie 
 

Om in stilte te lezen 
 

Het feest van het leven 
 
Wie weet hoe wijn wordt gemaakt, 
wie zal er water voor gebruiken, 
wie draait er zijn hand niet voor om, 
wie gaat voor in het feest van het leven, 
wie doet er mee? 

Waar wij ons met water hebben verzoend  
geef jij ons rode wijn; 
waar wij elkaar met woorden slaan 
geef jij ons verhalen; 
waar wij alleen schaduwen zien 
laat jij jouw licht schijnen; 
waar wij tevreden zijn met wat we hebben 
geef jij overvloed en meer; 
waar wij onze grenzen trekken 
sla jij nieuwe wegen in; 
waar wij beleefd onze hoed afnemen 
zie jij het kind staan; 
waar wij het wel denken te weten 
denk jij met je hart; 
je moeder weet het wel: 
'doe zoals Hij zegt'. 

Gebed  
Heer God, 
laat ons vandaag dankbaar vieren 
dat Gij het water van ons dagelijks leven 
verandert in feestelijke wijn. 
Laat ons niet vergeten  
dat Gij altijd opnieuw op weg wilt gaan met ons, 
kleur en smaak wilt geven aan ons leven. 
Dat vragen wij U voor onszelf 
en voor alle mensen hier aanwezig. Amen. 
 

Tijd voor de kinderen 
 

Inleiding op de lezingen 
Jezus heeft zich verzet tegen het Joodse systeem 
van wetten en regeltjes, dat mensen oordeelde en 
veroordeelde. Hij koos voor een zorgzame nabijheid, 
die mensen samenbrengt tot een gemeenschap. 
In die gemeenschap zijn er verschillende geven en 
diensten, maar alle delen ze in dezelfde Geest. 
 

Evangelie    Joh. 2, 1-12   
 

Homilie met een brief van 
de bisschop over de toekomst 
van de dekenaten en de  
parochies in ons bisdom. 
 

Lezing 1 Kor. 12, 4-11  
 

Orgel 
 

Voorbeden   
Doe de kruiken vol water, zegt Jezus. 
 

In de eerste kruik willen we het water gieten 
van warme aandacht voor de mens naast ons, 
en wij bidden dat wij herboren worden 
tot nieuwe mensen, 
die niet voor zichzelf alleen leven. 

In de tweede kruik gieten we het water 
van gedeelde verantwoordelijkheid, 
en wij bidden dat door eenieders inbreng 
een nieuwe toekomst zichtbaar mag worden. 
 

Dat ons bidden en ons zingen … 
 

De derde kruik bevat het water 
van breken en delen wat we zijn en hebben, 
en wij bidden dat ons delen bijdraagt tot 
rechtvaardiger verhoudingen onder de mensen. 
 

Dat ons bidden en ons zingen … 



In de vierde kruik komt het water 
van begrip, geduld en vergeving, 
en wij bidden dat wij leren uit onze fouten 
en dat uit vergeving de kracht komt  
om nieuwe mensen te worden. 
 

Dat ons bidden en ons zingen … 
 

De vijfde kruik wordt gevuld met fijngevoeligheid 
en aandacht voor wie vergeten dreigt te worden, 
en wij bidden om een wakkere geest, die 
doorziet waar mensen prooi van mensen worden 
en die de moed heeft om er tegen in te gaan. 
 

Dat ons bidden en ons zingen … 
 

In de zesde kruik gieten wij het water 
van vrede, rechtvaardigheid en eerlijkheid 
en wij bidden dat die vrede de weg mag zijn 
naar het wonder van een liefdevolle wereld. 
 

Dat ons bidden en ons zingen … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in Hem die wij noemen:  
Ik zal er zijn voor u. 
 

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat. 
Op Hem wil ik mij richten 
en zijn liefde maken  
tot de leidraad van mijn leven. 
 

Ik geloof in Jezus. 
 

In Hem heeft onze God  
een menselijk gelaat gekregen. 
In Hem is de belofte van de Vader  
werkelijkheid geworden. 
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  
en niet vergeefs is gestorven, 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  
in mensen die zijn liefde belichamen. 
 

Ik geloof in zijn Geest, 
 

die ook vandaag mensen bezielt,  
die hen aanzet om Jezus’ manier van leven  
tot de hunne te maken, 
om de weg te gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede, 
altijd weer ten bate van iedereen. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer, er staan nog zoveel kruiken leeg te wachten 
tot iemand ze vult. 
Vul ze met uw brood van genade  
en met de wijn van diepmenselijk,  

vreugdevol samenzijn. 
Dan kan ons leven een feest worden, 
dan zal er overvloed van leven zijn, 
dan moet het beste nog komen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Er is zo veel, Heer, in deze wereld, 
dat ons bezorgd maakt: 
er is strijd tussen mensen, 
er is armoede en veel lijden, 
er is onrecht bij klein en groot. 
En wijzelf zijn maar gewone mensen, 
beperkt en vaak machteloos. 
 

Daarom, Heer God, toon ons uw goedheid, 
zoals die verschenen is in Jezus,  
uw liefste Zoon onder de mensen. 
Hij besteedde al zijn energie  
aan het geluk van anderen. 
Hij deelde met hen het dagelijks brood, 
de kleine vreugden,  
maar ook het stil verdriet. 
Hij richtte hen op door zijn woord 
en door zijn liefdevolle nabijheid. 
Hij heeft zijn hele leven met hen gedeeld 
tot het bittere einde toe. 
 

Maar Gij hebt Hem verheven  
in de heerlijkheid van de verrijzenis. 
Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Heer God,  
wij zijn hier samen op Jezus’ uitnodiging, 
wij vinden elkaar rond deze tafel 
en worden stil bij wat Hij heeft gedaan. 
Zijn afscheidsmaal staat ons nog steeds voor ogen … 
 

Zo vertellen wij elkaar de blijde boodschap: 
dat Jezus leeft in ons die hier bijeen zijn. 
Hij is het brood waarnaar zovelen hongeren, 
Hij is de vreugdewijn voor het feest  
dat eenmaal komen zal over de aarde. 
 

Wij bidden U dan, God, 
laat de Geest van Jezus wonen 
overal waar wij gaan. 
 

Geef ons aandacht voor elkaar: 
voor hen van wie wij heel veel houden, 
maar ook voor hen die wij niet sympathiek  
vinden of die wij uitsluiten. 
Maak ons even gastvrij als Jezus. 
 

Bewaar in uw en onze liefde hen  
die door de dood heen zijn gegaan (…)  
laat hen samen met Jezus delen in uw eeuwige liefde. 


