
 
 
 
 

Voor de laatste keer doen wij de oproep om 

ons namen te bezorgen voor de  
samenstelling van een parochieploeg  

voor de nieuwe parochie van Sint-Niklaas. 
 

VUL HET KAARTJE IN DAT U ACHTERAAN IN DE 

KERK VINDT MET 2 NAMEN VAN MENSEN DIE  
VOLGENS U EEN GOEDE KANDIDAAT KUNNEN ZIJN. 

NA DE VIERING WORDEN ALLE SUGGESTIES  
VERZAMELD. 
 

Wie graag de infobrief leest, deze ligt achteraan  

om mee te nemen.  

Weetjes 

Graag ontvangen wij van jou je mailadres, 
mocht je van ons nog geen 'weetjes' krijgen via 

mail. Zo kunnen wij ook jou - af en toe - op de 
hoogte brengen van wat er in onze gemeenschap 

van Tereken zoal gebeurt. Stuur een mailtje naar:  

lieve.vandriessen@telenet.be . 
Vergeet niet om af en toe in de SPAM te kijken. 

Dank! 
Webiste: www.sintjozeftereken.be 

Facebook: www.facebook.com/sintjozeftereken 
 

Wie graag de parochiale nieuwsbrief ontvangt,  

kan deze aanvragen via: 
www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/

Kiemkracht: donderdag 23 november  
om 20u00 in de vergaderzaal van Ons Huis  
met Hilde Van den Steen. 
Gelovig, met Gods-vertrouwen  

in het leven staan, zijn en handelen,  
is een levenslang ontwikkelingsproces  

van zoeken, twijfelen, inzicht… 
Dankzij vele ontmoetingen kan,  

mag en wil een mens deze weg gaan  
om op zijn beurt deze weg  

met anderen en met de Andere te gaan… 
 

Over 'ons' geloof willen we graag met elkaar in gesprek 

gaan. Hilde zet ons vanuit haar ervaring en beleving 
(onder meer vanuit andere religies) daartoe op weg. 
 

VAN HARTE WELKOM!! 

Dinsdag 28 november om 20u00:  
infoavond voor gebedsleiders:  

wat zijn mogelijke taken van een gebedsleider,  

wanneer zijn aan het werk, enz. Graag leggen we  
mogelijkheden, suggesties, ideeën bij elkaar. 

Waar? Pastorij, Tereken 5a.  

Interesse om erbij te zijn?  Zeker welkom! Geef 
vooraf wel een seintje aan Lieve (0479 50 77 04)  

      
      Talent  
 

    tot  

Liefde 

 
In deze viering brengen we de kruisjes van hen  

die in oktober overleden zijn in ons midden. 
 

Op de tafel waar leven gedeeld wordt,  
laten wij bij de kruisjes een kaarsje branden.  

Zo nemen wij hen in deze viering mee in gebed. 
Zingen we om hun en Gods aanwezigheid. 
 

Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
Elke mens heeft zijn talenten. 

Met andere woorden: iedereen heeft mogelijkheden  
om zijn of haar steentje bij te dragen 

aan een goede en een menswaardige samenleving. 
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We zijn dankbaar om die vele mensen  

die dit in hun leven hebben waargemaakt 
en die wij nu verder meedragen. 

Hun talent tot liefde bewaren wij in ons hart  
Jezus heeft voor zo’n samenleving  

een prachtige naam bedacht: ‘Koninkrijk van God’. 

Dat Koninkrijk komt er als elkeen doet wat hij kan. 

 
Bidden om nabijheid  

Ik vraag U, God,  
dat er diep in mij vrede mag groeien 
zodat ik kan openbloeien. 
 
Schenk mij fijngevoeligheid 
zodat er diep in mij liefde mag groeien. 
 
Doe me gaan naar de medemens 
zodat ik in het licht van uw liefde ga staan. 
 
En ik weet: 
Gij staat mij bij  
in mijn vreugde en geluk, 
in mijn angst en onzekerheid, 
in mijn verdriet en in mijn gemis, 
in elke opdracht die ik te vervullen hebben. Amen. 

 
Lofprijzing 
Eer aan God in de hoge. 
 
Wij loven U, Vader, 
scheppende Kracht, 
Bron van liefde. 
 
Wij loven U, Jezus Christus, 
Zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
Vuur, brandende Liefdeskracht. 
 
Eer aan God in de hoge. 
 
Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die barmhartig zijn, 
voor mensen die luisteren  
naar het Woord van God 
en het onderhouden. 
 
Eer aan God in de hoge. 
 
Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
 
 

Slotgebed 

Heer, onze God, 
aan ieder van ons hebt Gij  
uw gaven en talenten uitgedeeld, 
uw opdracht toevertrouwd, gratis, belangeloos. 
Geef dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan. 
Dat wij onze krachten bundelen 
om een wereld op te bouwen  
van liefde en genade.  
Dat vragen wij, door Jezus, 
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 

Lied    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein. 
Laat ieder meester-dienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, 
met hart en lijf en leden. 
 
Laat alle kracht gebundeld zijn 
en liefde niet gekunsteld zijn, 
om dwars door leugen, schone schijn 
een wereld op te bouwen, 
waar tweedracht en haat verstomt 
en recht niet langer wordt verkromd, 
zodat er een einde komt 
aan weegeroep en rouwen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 

Kijk  zeker ook nog eens op de achterzijde aub. 



Daarom, in zijn Naam keren wij ons tot U, 
God en bidden voor alle mensen  
die ons ter harte gaan:  
hen van wie wij houden en ook hen  
van wie wij nog niet genoeg houden.  
 

Wij bidden ook voor hen die ons zijn voorgegaan  
van tijd naar eeuwigheid ( ... ) 
Laat hen verder leven in uw licht. 
 

Geef dan, God, dat wij  
elkaar niet in de steek laten.  
Moge onze liefde toenemen  
in inzicht en fijngevoeligheid,  
om de weg te kunnen gaan  
die Jezus ons is voorgegaan.  
 

Daarvoor bidden wij met de woorden  
waar ook Jezus mee gebeden heeft. 
 
Onze Vader 
 

Gebed om vrede 
Heer, geef ons dat ene talent, 
het talent om vrede te maken. 
 De Godsvrede zij altijd met u. 

 En geven wij die vredeswens ook aan elkaar door. 

 
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. 

Om in stilte te lezen    Ward Bruyninckx 

Een mens is voortdurend onderweg 
tussen verleden en toekomst 

tussen gisteren en morgen. 
 

Gisteren  
is de tijd van de goede en de spijtige ervaringen 

de geschiedenis waaruit te leren valt 
de tijd van woorden en daden 

die beklijven, die ons maken tot wie we zijn. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Morgen is de tijd van genade 

van kansen die gratis gegeven worden 
de tijd van mogelijkheden, van verwachting en hoop 

de tijd ook die ons opspant naar de toekomst 
en mede bepaalt wie we zullen worden en wie we zijn. 
 

Tussen gisteren en morgen ligt vandaag 

de tijd van het nu 
de tijd van beslissing van ja of nee zeggen 

op gisteren, op morgen. 

Gebed  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 
Inleiding op de lezingen 
Bij het horen van het woord talent, dachten de Joden 

onmiddellijk aan veel geld. En terecht, want 1 talent was 
60 kilo goud waard. Jezus geeft echter een heel andere 

betekenis aan het woord. Talenten zijn voor Hem  
bouwstenen voor Gods Koninkrijk. 

En of iemand er nu veel of weinig heeft,  

is niet belangrijk. Van fundamenteel belang is 
of iemand er echt mee aan het werk gaat. 

 
Eerste lezing Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31 

 
Orgel 
 
Evangelie    
Matteüs 25, 14-30 

 
Homilie 
De tekst van de homilie is voortaan te vinden op  
onze website: www.sintjozeftereken.be/documenten. 

Of te bekomen bij de persoon die de homilie verzorgde. 
 

Voorbeden 
Bidden we dat wij de talenten die ons gegeven zijn,  
op het spoor komen,  
en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden  
die in ons sluimeren.  
 
 
 
 
Bidden we dat wij onze talenten laten renderen 
om zieken nabij te zijn, 
om te troosten waar verdriet verlamt, 
om hoop te zijn voor wie machteloos wanhopen, 
om kanslozen een uitweg aan te reiken. 
Ga met ons door de dagen … 
 



Bidden we dat wij onze talenten laten renderen 
om de kloof tussen rijk en arm te dempen, 
om de macht van het geweld  
en het geweld van de macht  
een halt toe te roepen, 
om de natuur ook op lange termijn  
alle kansen te geven. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Bidden we voor mensen die, door omstandigheden, 
geen kans hebben gekregen om hun talenten  
voldoende te ontdekken of te ontwikkelen. 
Dat zij nieuwe wegen durven kunnen gaan. 
Ga met ons door de dagen … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 

Ik geloof dat Jezus een mens was  
naar Gods hart. 
Hij riep ons op om Gods droom  
te helpen waarmaken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
die ons helpt onderscheiden  
waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt ontdekken. 
 

Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap 
die Gods droom begrijpt 
en probeert er naar te leven 
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
 

Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven 
over de dood heen. Amen. 
 
Offerande     
 
Gebed over de gaven 
God, Gij deelt uw gaven uit aan iedereen. 
Geef dat wij aan elkaar doorgeven 
wat wij gekregen hebben. 
Laat ons waakzaam blijven en trouw  
tot alles in liefde is volbracht en Gij  
ons voorgoed binnenleidt in uw vrede. Amen. 
 

Bidden 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. 
 

Wanneer zoals nu het leven verstilt,  
bladeren van de bomen verdwijnen,  
het leven inkeert in zichzelf en ingetogen rust,  
dan is het alsof wij niets anders kunnen  
dan ons oor bij U, onze God, te luisteren leggen.  
 

Wanneer zoals nu  
de nachten lengen en de dagen korten, 
wanneer zoals in deze tijd  
het licht verliest en de duisternis wint,  
dan is het alsof wij niets anders willen  
dan bij U, onze God, veilig te schuilen.  
 

Wanneer zoals nu  
de aarde geen vruchten meer geeft,  
bomen en struiken hun blad niet meer  
kunnen voeden en kunnen dragen,  
dan is het alsof wij diep beseffen  
dat wij uit U, onze God, gegeven leven.  
 

Wanneer zoals nu  
wij samenkomen om mensen te ontmoeten  
om te zingen en te vertellen  
van het licht dat schijnt in ons leven,  
dan is het alsof wij de naam 'Jezus' 
wel moeten noemen.  
 

Hij die zonder voorbehoud op U vertrouwde  
en tot het uiterste aan mensen trouw is gebleven,  
die in al wat Hij zag uw hand bespeurde,  
overal uw adem voelde  
en het leven van ganser harte prees.  
 

Toen de wereld Hem niet meer verdroeg,  
zijn stem moest verstommen  
en zijn leven moest vergeten worden,  
heeft Hij ten afscheid brood  
in zijn handen genomen. 
Hij dankte U, Vader, brak het,  
deelde het uit en zei: 
"Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam, 
voor u gebroken, aan u toevertrouwd." 
 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker,  
zegende die, gaf hem rond en zei: 
"Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed, 
mijn Levenskracht, voor u vergoten  
tot vergeving van zonden, 
tot verbondenheid onder mensen. 
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw, 
en weet dan dat Ik bij u ben." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


