
 

Intredelied  Native song: traditional  

American Circle dance, Sacred Spirit 

Een ontmoetingslied van Indianenstammen 
 

We gedenken   

 

Verwelkoming  ook aan Weerbots! 

 

Gebed om ontferming  

Dagelijkse drukte,  

de strijd om altijd en overal mee te kunnen,  

beperken ons blikveld  

en verdrijven God naar de rand van ons leven.  

God, open ons hart om te leven 

vanuit uw grenzeloze goedheid die vrij maakt.  

 

Lied 

Out of darkness shal come dawn. 
Out of winter shall come spring.  
From the seed shall come the scalet rose.  
Out of striving shall come peace! 
Vertaling 
Uit de duisternis komt dageraad.  
Na de winter zal de lente komen.  
Uit het zaad zal de dieprode roos ontspringen.  
Door het streven zal vrede ontstaan. 
 

Gewoontes, vooroordelen, vaste denkpatronen  

zijn hinderpalen om écht te geloven  

in de capaciteiten en plannen  

van mensen dichtbij en veraf.  

God, open onze blik voor de inzet, de moed  

en het eigen kunnen van mensen in het Zuiden.  

Out of darkness shal come dawn… 
 
Economische groei, winstbejag,  

de dwangbuis van altijd meer,  

drijven mensen tot misbruik van de schepping,  

tot uitputting van de aarde.  

Ook wij nemen meer van de aarde  

dan zij aankan.  

God, wakker onze strijdbaarheid aan,  

zodat wij nu maatregelen nemen  

voor het behoud van de aarde  

voor ons en voor de generaties na ons.  

Out of darkness shal come dawn… 

20 maart 2022    c-jaar 

3e zondag 40-dagentijd  
 

 
 
 
 
 
 

Elke week kan je een kaartje nemen uit het 

mandje van onze deeltafel. Deze week krijg 

je de vraag: "KIJK JIJ HOOPVOL NAAR DE 

TOEKOMST? WAT DENK JE DAN? 

Schrijf je antwoord op en leg jouw kaartje  

volgende zondag in het andere mandje.  

Zo delen we ons engagement en onze hoop. 

Kaarten ook nu te koop  

bij Jan en Margriet 

Tereken Overlegt: 
Dinsdag 22 maart 19u45, 
Ons Huis, Schoolstraat. 
Op onze website bij  
'wie is wie' staat te lezen 
bij Tereken Overelg-t: 
"Op Tereken vinden we het belangrijk dat 
kerk-zijn gedragen wordt door velen.  
En dat velen zich betrokken voelen.  
We horen graag jouw mening, 
staan open voor je ideeën, suggesties en  
bedenkingen".  
Daarom ben je van harte welkom op deze 
informatie- en inspraakavond. 
Welkom vanaf 19u45, start om 20u,  
einde vergadering om 22u. 
Ons hoofdthema gaat over gebedsvieringen 
op zondag: hoe gaan we daar verder mee 
om? Het is belangrijk voor ons dat we  
meningen, inzichten, visies, gevoelens delen. 
Die kunnen we dan verder meenemen in de 
besluitvorming.  
Het gaat om volgende vragen: 
Hoe ziet een gebedsviering eruit?  
Wat is het belang van een viering met of 
zonder communie? 
Waar ligt het verschil  
met een eucharistieviering? 
We hopen dat je erbij bent!  
Verder geplande "Tereken overlegt":  
17 mei 2022. 



Communie 
As one (Denean, dank voor moeder aarde) 

As one we walk this earth together.  
As one we sing to her our song.  
As one we love her. As one we heal her.  
Her heart beats with our own as one.  
As one we join with her our mother.  
As one we feel her sacred song.  
As one we touch her. As one we heal her.  
 

On écrit - lied van hoop, R.Musumura/Moreau) 

We schrijven de namen van onze dierbaren 
op de muren. Boodschappen voor later. 
We schrijven met de inkt uit onze aderen. 
En tekenen alles (op) wat we zouden willen zeggen. 
Overal rondom ons zijn er tekenen  
van hoop in de blikken van mensen. 
Wij schrijven de kracht van onze dromen  
op de muren, 
onze hoop in de vorm van graffiti. 
Brengen we morgen onze gezichten samen in een refrein. 
Alle rassen door elkaar… 

Slotgebed 

Goede God, U heeft Mozes het vuur gegeven  

om door te gaan.  

U toont ons telkens weer dat nieuwe kansen  

mogelijk zijn. Wij bidden U: 

geef ons de kracht en het vuur 

om er samen voor te gaan, 

om werk te maken van een betere wereld. Amen 

 

Slotlied Famba naye - Zimbabwean traditional        

in Shona 

Stay well, go well! Walk with him, oh Father 
Het ga je goed, ga met God. 

Dank je wel, jullie allen! 

Dank je wel, Weerbots! 

Om in stilte te lezen 

Saratou werkt al meer dan drie maanden  

op een pluimveebedrijf in het departement 

Mbour in Senegal. De organisatie Jeunesse et 

Developpement stimuleerde haar om dit te doen. 

Ze heeft een contract van zes maanden gekregen. 

De vooruitzichten zijn goed, want haar werkgever 

is tevreden over haar werk en wil na deze eerste 

zes maanden met haar verder. Saratou stuurt iedere 

maand een deel van haar spaargeld naar haar broer 

in het dorp, zodat hij vee op haar naam kan kopen 

Ze heeft nu al vier 

schapen.  

Ze droomt ervan om bij 

haar thuis in Fouta  

groenten te kweken die 

een groot deel van het 

jaar beschikbaar zijn. 

Saratou is zeker dat 

duurzame landbouw hen vooruithelpt.  

Zo doet ze mee met de 25%-revolutie. 

uit de map van Broederlijk Delen 

Openingsgebed 

God, Gij die heet "Ik-zal-er-zijn", 

deze ruimte is vervuld van uw aanwezigheid. 

Daal af tot ieder van ons. 

Bevrijd ons van wat ons angstig maakt  

Spreek tot ons uw bevrijdend Woord in Jezus,  

Messias, uw Zoon. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen  
Mozes krijgt van God een onmogelijke taak,  

zo lijkt het toch. Hij moet helemaal alleen het volk  

bevrijden uit Egypte. Maar dat is niet zo: God is bij hem. 

In het evangelie wil de eigenaar de vijgenboom  

opgeven. Maar de tuinman geeft hem een kans  

om te bloeien en vruchten te dragen. 

 

Eerste lezing Exodus 3, 1-8a; 13-15  

 

Tussenzang   
Sing a song for the peace of the people,  
sing a song for the rights of everyone. 
Give your hand and will be a friend,  
each to another in ev’ry place or land. 
Vertaling 
Zing een lied voor vrede tussen mensen, 
zing een lied voor ieders rechtvaardigheid. 
Geef je hand zodat we vrienden zijn,  
in alle landen. 

 

Evangelie  Lucas 13, 1-9    

Jezus, ik denk aan Jou,  

Jezus, ik spreek over Jou,  

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof dat God ons heeft geschapen 

naar zijn beeld en gelijkenis 

en dat daarom elke mens recht heeft 

op een menswaardig bestaan. 

 

Ik geloof in Jezus, die,  

gestorven en verrezen, in ons leeft 

en ons aankijkt doorheen de ogen  

van elke mens. 

 

Ik geloof in de Geest die het vuur in ons  

aanwakkert tot volgehouden inzet 

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Ik geloof dat de schepping, 

niet eindigde op de zevende dag, 

maar dat zij ook in onze handen is gelegd;  

dat alles wat gebeurt ons aangaat, 

en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 

 

 



Voorbeden 

Geef een tweede adem aan mensen  

die het moeilijk hebben,  

gebroken en gekwetst door het leven 

en zij die afscheid moesten nemen. 

Dat wij er zijn voor hen. 

Dat zij, doorheen vriendschap en solidariteit,  

ervaren dat zij er niet alleen voor staan. 

Out of darkness … 
 

Geef een tweede adem aan JED in Senegal,  

waar jongeren een opleiding krijgen 

in agro-ecologie . 

Dat zij blijven investeren in een nieuwe toekomst 

voor jongeren, hun families en gemeenschappen. 

Out of darkness … 
 
Geef ook ons een tweede adem.  

Dat wij, waar wij wonen, leven en werken,  

aandacht blijven hebben 

voor noden van mensen en er iets aan doen.  

Dat wij delen en herverdelen. 

Out of darkness … 
 

Dat wij deel zijn van de 25%-revolutie  

die zich inzet voor een rechtvaardige wereld  

met respect voor de grenzen van onze aarde.  

Daarom leggen we in stilte de intenties  

van de deelkaartjes  

in uw handen. 

Out of darkness … 
 
 
 

Een moment  

met en voor de kinderen  

  

Offerande  Aye kerunene  

Lied für die Erde, traditional Afrika:  
dank voor moeder aarde 
 

De omhaling vandaag is voor Broederlijk Delen. 

Mocht u niet veel bij hebben: storten kan altijd, 

overschrijvingsformulieren vind je op  

de deeltafel achteraan. DANKE!! 

 

Gebed bij brood van leven  
Laten we hiervoor rechtstaan 

Wij danken U, heilige en sterke God. 

De wereld draagt Gij in uw hand 

en Gij waakt over alle mensen. 

Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap 

om uw Woord te horen en gelovig  

in het spoor van Jezus uw Zoon te gaan. 

Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult. 

Wij danken U voor de liefde  

die Gij ons toont in Jezus Christus. 

Wij danken U om Jezus,  

die ons hier als vrienden samenbrengt. 

Hij bracht het goede nieuws  

dat Gij, God, onze Vader zijt 

en dat alle mensen uw kinderen zijn 
  
God en Vader, wij gedenken dankbaar  

alles wat Jezus voor ons deed.  

Hij heeft voor ons geleefd,  

Hij ging voor ons dood aan het kruis,  

maar Gij hebt Hem uit de dood gered. 

Nu leeft Hij midden onder ons.  
  

Daarom ook bidden we  

voor alle mensen die gestorven zijn. 

Vandaag voor (…)  

Gij draagt hen toch op handen,  

wij dragen hen mee in ons hart. 
  

Wij willen leven zoals Jezus  

dat heeft voorgedaan.  

Wij vragen: geef dat zijn Geest  

in ons mag wonen.    
  

Dan delen wij met elkaar ons engagement, 

zo zal er altijd licht en vreugde zijn,  

hier, vandaag, morgen en altijd. Amen. 
  

Onze Vader bidden we met open handen 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 

Vredeswens  

Goede God, laat uw aangezicht zien  

in mensen die barrières slopen, 

die openingen maken  

waar wegen zijn afgesloten. 

Laat uw stem horen in mensen  

die geloofwaardig spreken en handelen. 

Laat uw licht schijnen in mensen  

die krachtig zijn in hun mededogen, 

in mensen die mild zijn in hun oordeel. 

Dan zal menswaardigheid opbloeien  

en vrede heersen. 
 

Die vrede van de 

Heer zij altijd met u. 

 

Geven wij die  

boodschap van vrede  

en solidariteit door 

aan elkaar. 

 

Vrede voor Oekraine 




