
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Bernardo Storace (ca. 1637 – ca. 1707):  

Ballo della Battaglia 

Vrijdag 30 oktober 2015 om 20u  
in onze Sint-Jozefkerk.  
 

Een voorstelling  
met klank en licht  

en ontroerende verhalen  
van Franciscus. 

Dit door Geert Fierens  

in een nieuwe evocatie. 
 

Kaarten aan € 10.  

Voorverkoop en jongeren - 25 jaar: € 8. 

Hier bij Lieve (aan het koffiehoekje) 
of via het parochiesecretariaat:  03 776 11 07      

of  secretariaat@terekenparochie.be.  

ZONDAG 1 November om 10u30: 

Viering voor Allerheiligen, met gedachtenis aan hen  
van wie wij in deze kerk het voorbije jaar afscheid  

genomen hebben. In samenwerking met het koor  
Sint-Cecilia onder leiding van Els De Lentacker. 

(van Christus Koning). 

Op deze hoogdag blijft de kerk open zodat u  
even kan binnenkomen  

(bv voor of na het kerkhofbezoek). 
 

MAANDAG 2 November om 19u00: 
19u00: viering voor al onze overledenen. 

 

Telkens hier in de kerk. 

 
Christophe speelt op orgel van Matthias Weckmann 

(1616 – 1674): Praeambulum Primi toni a 5 in d 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

    
 

25 oktober 2015 
30e zondag 
jaar - b 
 Dekenale themaviering 

'Waarom zijn jullie bang?' 

mailto:secretariaat@terekenparochie.be


Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Heer, Gij zegt vandaag:  
"Waarom zijn jullie zo bang?"  
Wees onze vrede als het stormt in ons leven 
en ontferm U over ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christus, soms hebben wij de indruk  
dat Gij veraf zijt, dat Gij slaapt. 
Laat ons uw nabijheid voelen. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, soms bekruipt ook ons de angst  
als wij zien wat er gebeurt in onze wereld. 
Toon ons uw liefde en schenk ons vertrouwen. 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Loflied psalm 18 

samen: 

Gij zijt mijn burcht en mijn bevrijder, 
mijn schild, mijn rots en mijn behoud. 
Dat zeg ik telkens weer. Ik heb U lief. 
 
Mannen: 

Toen zware golven mij omringden 
en mij het stormweer angst aanjoeg, 
heb ik U in mijn nood geroepen 
en Gij hebt mijn luide stem gehoord. 
 

Vrouwen: 

De aarde dreunde en de bergen beefden 
Gij daalde uit de hoogte neer 
en strekte toen uw handen naar mij uit. 
 

samen: 

Gij haalde mij uit onstuimig water. 
Zo kwam ik weer op vaste grond terecht. 
Gij hebt getoond hoeveel Gij van mij houdt. 
 
Daarom zal ik U altijd prijzen 
verheerlijken uw goddelijke naam. 
Gij zijt mijn verlosser en bevrijder. 
 
Stiltemoment 
 
 
 
 
 

Slotgebed 
In al onze onzekerheid, 
nooit wetend waarin we verzeild raken, 
danken wij U, God, voor uw Woord van trouw, 
We mogen ons gedragen weten door uw liefde, 
waardoor stormen in ons binnenste kunnen liggen. 
Wij vragen U, dat wij in vertrouwen verder gaan 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Lied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ooit liep Jezus over ’t water, 
Petrus zei: 'Dat wil ik ook'. 
Jezus riep hem en hij volgde 
tot die grote golf opdook. 
Zijn vertrouwen was verdwenen, 
’t water werd een zee van angst 
Jezus stak hem toen de hand toe, 
zijn nabijheid duurt het langst. 
 

Refrein: ’t Is een kwestie van vertrouwen 
  dat het toch wel goed zal gaan. 
  Want als Jezus heel dichtbij is, 
  zal de mens niet ondergaan. 
 

  ’t Is een kwestie van vertrouwen 
  van die God in mens tot mens, 
  dat de hoop nooit uit zal doven, 
  ’t Rijk van God als hartenwens. 



Onze Vader    
 
Gebed om vrede 
Lieve Jezus, soms stormt het in mijn leven.  
Dan ben ik boos, bang of verdrietig.  
Gelukkig is er meestal iemand  
die naar mij luistert.  
Dan word ik weer rustig.  
Ook bij Jou word ik rustig. 
Dank je omdat Jij ons jouw vrede geeft. Amen  
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken van vrede. Amen. 
 
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 
M. Weckmann: Ach wir armen Sünder  

(thema en versus 1) 

Om in stilte te lezen 
Stenen die onze parochie opbouwen 
Er zijn mensen die één steentje bijdragen  

om deze parochiegemeenschap op te bouwen:  
ze zijn onmisbaar in het grote geheel. 
 

Er zijn mensen die als een hoeksteen  

een stukje van de gemeenschap dragen:  
onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de groep niet leven. 
 

Er zijn er die als steunbalken de groep dragen:  

onzichtbaar is hun inzet, maar zonder hun steun  

zou het hier onleefbaar zijn. 
 

Er zijn mensen die als sierstenen kleur en leven  

geven aan de parochie, ze worden kleur en leven  
in het dagelijkse leven.  

 

Er zijn er als mortel tussen de stenen, ze houden  

de losse stenen samen, ze zijn stille aanwezigheid,  
zonder hen zou de gemeenschap niet bestaan.  
 

Er zijn mensen die aanwezigheid zijn als een  

stapsteen: nodig voor wie achterkomt.  
Ooit was er Jezus Christus die het  

fundament is waarop onze kerk gebouwd is.  

Zonder Hem zou onze kerkgemeenschap  
op los zand gebouwd zijn,  

zou deze gemeenschap niet samenhangen.  

 

Maar wat is een fundament  
zonder gebouw erop?  

Wat is een gebouw  
zonder fundament?  

Christus en wij,  

parochiemensen,  
hebben elkaar nodig ...  

Gebed  
God van alle leven,  
kom bij ons aan boord  
met uw woord van bevrijding:  
een woord van nabijheid en vol levenskracht. 
Geef ons af en toe een duwtje in de rug  
zodat wij het vertrouwde durven achterlaten  
en het wagen naar de overkant te varen. 
Geef ons de durf om te blijven geloven  
dat Gij met ons zijt en blijft, 
vandaag en alle dagen. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
Als het stormt in je leven,  

als het water aan je lippen staat,  

dan - zo horen we in de lezingen van vandaag - 
wordt een mens geconfronteerd  

met de meest wezenlijke levensvragen. 

 
Eerste lezing Job 38, 1. 8-11 

 
Een stukje orgelmuziek  
Girolamo Frescobaldi (1583-1643):  
Corrente Sesta (uit 2° libro di toccate) 

 
Evangelie    Marcus 4, 35-41 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeden 
 

 
 
 
 

Bidden wij voor mensen die rust en vrede uitstralen  
en de gave bezitten stormen te stillen  
en paniek te bedaren. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden wij voor onze  
plaatselijke geloofsgemeenschap:  
dat wij de moed hebben om  "over te steken"  
naar nieuwe vormen van geloven en Kerk-zijn. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden wij dat alle christenen  
kracht vinden in het evangelie 
om elkaar in geloof en liefde te ondersteunen,  
dat zij in hun handelen en spreken  
uw liefde op aarde zichtbaar maken. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden we voor mensen die ten einde raad zijn;  
voor hen die zich zorgen maken  
over wat de dag van morgen brengen zal;  
voor zieken die geen uitzicht hebben op herstel. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden wij in stilte voor wat ons bezig houdt. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God  
die er voor ons is  
en ons in liefde nabij is. 
 
Ik geloof in Jezus,  
die met ons Mens geworden is.  
Die in de stormen van het leven 
naar ons toekomt. 
 
Ik geloof in de Geest  
die ons bezielt,  
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  
die alles nieuw maakt. 
 
Ik geloof dat wij altijd weer  
mogen vertrouwen op God  
die ons over de dood heen tilt  
naar zijn Rijk van eeuwig Leven. Amen. 
 
Offerande    
G. Frescobaldi: Corrente Quinta  

(uit 2° libro di toccate) 
 

 
 

Gebed over de gaven 
Heer, onze God, wij willen in liefde verbonden blijven  
met U en met elkaar. 
Wees voor ons een God van barmhartigheid  
die de stormen in ons hart stilt. 
Blijf ons trouw ook als wij in paniek slaan. 
Houd voor ons de weg open,  
zodat wij Jezus steeds terugvinden,  
de weg van breken en delen.  Amen.   
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, Vader,  
voor het leven dat Gij ons geeft  
en voor de toekomst die Gij ons geeft. 
Voor mensen die ons begeleiden en voor allen  
die ons de weg naar U hebben getoond. 
 

Wij danken U omdat Gij ons in Jezus  
getoond hebt wie Gij zijt. 
Samen met allen die U zoeken  
en met allen die U reeds gevonden hebben,  
zingen wij U toe: 
 

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. 
 

God, onze Vader, Jezus is ons voorgegaan,  
arm van geest en zuiver van hart,  
met een mateloze honger naar gerechtigheid  
in dienst van uw Rijk. 
 

Hij was barmhartig,  
toegankelijk voor al wie in nood verkeerde,  
en deelde zijn  hele leven. 
 

Zo was het ook die avond, de laatste met zijn l 
leerlingen, toen Hij uit liefde, het brood brak (...) 
 

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

Zoals Hij het ons heeft gevraagd  
gedenken wij zijn leven, zijn lijden en zijn dood,  
en zijn opstanding uit de doden, God. 
 

Hij is uw beeld en gelijkenis 
En wij vragen U: zend zijn Geest over ons  
zodat wij op Hem gelijken. 
Maak ons zuiver van hart en arm van geest,  
doe ons hongeren naar gerechtigheid. 
Maak ons barmhartig  
en leer ons tot U spreken met zijn woorden. 
 

Wij bidden tot U voor alle mensen  
die elkaar de hand reiken, 
vertrouwen bieden, stormen bedaren 
en zo meehelpen aan uw rijk hier op aarde. 
 

Neem hen die ons in de dood zijn voorgegaan,  
op in uw Licht (...). 


