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Tereken overleg(t):  

donderdag 27 oktober  
in vergaderzaaltje "Ons Huis"  

Schoolstraat 270,  
 

Voel jij je betrokken bij wat leeft op Tereken? 
Wil je informatie en inspraak? 

 

Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde om 22u. 
 

Dit werkjaar willen we ons “overleg” verbinden met onze 
zondagsvieringen, elke avond werken we hiervoor rond 
een gebed of lied uit de vieringen. 
 
Agenda: We leggen "Onze Vader" op ons leven: 

-We beluisteren de gezongen Onze Vader 
-Met de hulp van een tekstje en enkele vragen denken 

we in groepjes na rond enkele zinnen uit de nieuwe 
"Onze Vader" 

-Terugblik op de voorbije activiteiten van onze parochie 

(dankviering, viering O.L.Vrouw Hemelvaart, Tereken-
feesten, Open Monumentendag, startviering, KKG Islam, 
parochieweekend) en benoemen welke zin uit het  
"Onze Vader" concreet werd gemaakt. 

-Pauze met hapje en drankje 

-Vooruitblik op de komende activiteiten  
(zie parochie- en bewegingsagenda) 
-Nieuws van Dekenaat o.a. de viering 800 jaar Kerk in 
SN, Kerkfabriek, PTT, VZW Pastorale Animatie,  

VZW Katholieke Werken 

-Afhaalrondje (rondvraag) 
 

De volgende "Tereken overleg(t)" avonden:  

 8 december 2016, 23 maart 2017, 8 juni 2017. 

30 e zondag  
door het jaar - c 
23 oktober 2016 
 

Wereldmissiedag en doop van  Saïna 
 

 

  
Lied  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farizeeër, tollenaar, 
wie toont er berouw? 
Zonder vooroordeel, als vriend,  
wil ik er zijn voor jou. 
God zendt ons op missie om 
te putten uit zijn kracht, 
om voor te leven en te zijn, 
hoe hij ons heeft gedacht.  
 
 
 
 

  
 
 
 

 
  

waar ook  ter  wereld 

O Heer, 

open mijn ogen voor uw aanwezigheid, 
open mijn geest voor uw genade, 

open mijn lippen voor uw lof, 
open mijn harten voor uw liefde, 

open ons leven voor uw heil, 

en laat U onder ons vinden…. 



Welkom 
- aan de ouders en familie van Saïna 

- om op deze wereldmissiezondag samen stil te staan  

 bij onze eigen taak, onze missie in deze wereld 
- om bewust van deze opdracht bescheiden  

en evenwaardige naaste te zijn en te worden. 

- om Gods stem te verstaan die zegt: 
 'Ik ben er voor jou … waar ook ter wereld'.  
 

Bidden om nabijheid  
Geen God van grote prestaties, zijt Gij, Aanwezige. 
Gij kijkt niet neer op wie in de ratrace van onze tijd 
achterblijft of daarvoor kiest. 
Gij moedigt de mensen aan te durven zeggen: 
'Het is genoeg, ik ben goed genoeg zoals ik ben'. 
 
Gij aanvaardt de mens  
die zich inzet, 
die verantwoordelijkheid neemt, 
naar zijn maat, met zijn mogelijkheden, 
met zijn verlangen. 
 
Voor U hoef ik mij niet te bewijzen. 
Voor U hoef ik niet op mijn tippen te lopen. 
Voor U mag ik mezelf zijn, uw geliefde kind. 
 
Gij zendt mij uit om aan de wereld 
uw liefde en nabijheid door te geven. 
Maak mij ontvankelijk voor  
uw genade en uw ontferming, 
ook als het mij minder goed gaat. Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zie het lang beloofde land,  
waar alles wordt gedeeld, 
van grond tot licht van steen tot brood,  
wij zijn Gods evenbeeld. 
 
Ik zie de aarde vol sjaloom,  
de ongeest weggeleefd! 
Ontmaskerd staan wij voor elkaar,  
en zie: de vrede leeft. 

Voorbeden 
Bidden wij voor Saïna en alle kinderen  
dat zij met liefde omringd mogen worden,  
dat zij vrede kennen in onze wereld,  
dat om hen heen meer licht dan duisternis zal zijn,  
meer warmte en hoop dan ellende en pijn,  
dat zij vriendschap en verbondenheid  
mogen ondervinden. 
Heer, aanhoor ons ... 
 

Bidden wij voor alle ouders  
dat zij de bevrijdende kracht van God blijven  
ontdekken om aan hun kinderen door te geven. 
Heer, aanhoor ons ... 
 

Bidden wij voor de lokale begeleiders van jonge 
christengemeenschappen en voor missionarissen. 
Dat ze creatieve wegen mogen vinden  
om het verkondigingswerk verder te zetten. 
Heer, aanhoor ons ... 
 

Bidden we voor meer communicatie en solidariteit 
tussen verschillende gemeenschappen  
van Noord en Zuid. 
Heer, aanhoor ons ... 
 

God, we hopen en bidden dat wij U in elkaar 
blijven ontdekken, zodat het steeds meer 
mogelijk wordt om in onszelf, elkaar en U te 
vertrouwen. Dan groeit wederzijdse  
waardering en worden wij wereldwijd  
één gemeenschap, uw wereld,  
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Mededelingen 
 

Zegenlied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze Vader    
 

Gebed om vrede en vredewens 
Heer Jezus, Gij hebt nooit gebruik gemaakt  
van macht om mensen te overtuigen.  
Gij hebt laten voelen in woord en daad 
hoe God naar elke mens kijkt: 
vol liefde en mededogen. 
Leer ieder van ons te leven in liefde met elkaar  
en elkaar te inspireren tot daden  
van goedheid en vrede. Amen. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u.  

En geven wij ook elkaar een hartelijk teken van vrede. 

 
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 
Ik ben een gezondene wanneer ik  
een vreemdeling graag zie  

en mij graag laat zien. 
Ik ben een gezondene wanneer ik  

een onbekende laat meedoen 

en ik mij laat uitnodigen mee te doen. 
Ik ben een gezondene wanneer ik  

een ander help 
en mij laat helpen. 

Ik ben een gezondene wanneer ik  

een zieke moed geef 
en ik bemoedigd wil worden. 

Ik ben een gezondene wanneer ik  
voor iedereen een vriend ben 

en ik anderen vraag mijn vriend te worden. 
Ik ben een gezondene wanneer ik  

niet wegloop van iemands nare kanten en verdriet 

en ik mijn verdriet durf te delen. 
Ik ben een gezondene wanneer ik ... 

 
Ik ben een gezondene wanneer ik  

thuis, in mijn straat, in school of op mijn werk, 

durf praten over mijn geloof in Jezus. 

Openingsgebed 
God, Vader, 
wij danken U omdat wij U mogen kennen 
en door Jezus broers en zusters geworden zijn 
van alle mensen, waar ook ter wereld. 
Raak ons hart, 
zodat wij aandacht hebben 
voor onze missionaire opdracht 
en mee leven met en mee zorgen voor 
geloofsgemeenschappen in heel de wereld. Amen. 
 
Inleiding op het evangelie 
God luistert naar ieders hart, naar ieders gebed, zowel  
van wie zich wat al te bewust is van zijn taak als van wie 

zich kwetsbaar opstelt, bewust van zijn kleine kanten. 
 

Evangelie    Lucas 18, 9-14  
 

Homilie 
 
Doop van Saïna 
Belofte van de ouders, meter en peter 
 
Handoplegging en belofte van de gemeenschap 
 
Heer onze God, 
laat Saïna als een gelukkig kind opgroeien 
in onze wereld. 
Dat zij omringd mag worden  
door veel lieve mensen, 
die haar leren wat liefdevolle zorg is. 
Laat haar zo ontdekken  
dat ook Gij uw reddende hand nooit terugtrekt. 
Geef dat wij allen die aan deze wereld bouwen 
Saïna voor mogen gaan in alles wat goed en waar is, 
onbezorgd en blij 
en het kwade overwinnend door het goede 
onder de hoede van uw hand. Amen. 
 
Geloofsbelijdenis  
met woorden van geloof uit Honduras 
 
Ik geloof Heer, dat Gij de aarde hebt gemaakt, 
de hemel, de zee en alles wat bestaat. 
Vader, Moeder van alle mensen, 
voor U zijn wij allemaal gelijkwaardig. 
 
Ik geloof dat Gij mens geworden zijt 
in de schoot van Maria, 
een dorpsvrouw, arme en uniek. 
 
U geeft aan de mensen hun waardigheid terug 
door in hen het beeld te herstellen, 
waarnaar de Vader ons schiep. 
Ik geloof dat Gij leven zijt en licht, 
waarlijk God en ten volle mens. 
De Vader hebt Gij ons getoond, 
die voor ons zorgt en van ons houdt. 



Gij zijt bij ons gebleven  
toen de leiders U vermoordden. 
Voor altijd leeft Gij in ons. 
 
Ik geloof dat Gij deze wereld omvormt  
door de kracht van de Geest en de liefde. 
Gij zijt bij ons in de strijd voor de opbouw  
van uw rijk. 
Uw rijk dat liefde is, gerechtigheid en vrede. Amen. 
 
Doop met water 
Zalving met chrisma 
Aansteken van de doopkaars 
 
Offerande    
Op deze wereldmissiezondag willen we de opbrengst 
van deze omhaling graag meegeven aan priester  

Eric Gruloos die woensdag in ons Kiemkrachtgesprek 
over zijn werk en leven in Guatemala komt spreken. 

Dank voor uw bijdrage! 

 
Gebed over de gaven 
Goede God, wij danken U  
voor dit samenzijn rond de ene tafel. 
Maak dat onze inzet voor een betere wereld 
mensen van dienst is. 
Help ons leven vanuit het vertrouwen  
dat volhouden loont, 
dat het ertoe doet wat we doen. 
Geef dat we zorg dragen voor elkaar 
en ons bewust zijn van onze missie in dit leven. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
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 zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. 
Wij danken U dat Gij ons nabij blijft 
als wij het dreigen op te geven. 
En wij loven U om uw liefde,  
samen met alle volkeren ter wereld. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
naar het voorbeeld van Jezus uw Zoon. 
Met eenvoudige woorden, verhalen en  
tekenen toonde Hij ons de weg naar U. 
 

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden  
aan tafel zat, gaf Hij hun een heilig teken (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 uw liefde verspreiden. 
 

Dat wij niet vergeten hen die gestorven zijn (…) 
 

Doe onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid  
brandend houden, 
die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven. 


