
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zochten U o Heer  en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven en danken duizend maal. 
Want...... 
 

Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar. Want...... 
 

Wij zoeken U o Heer en breken 't vrienden brood, 
aan tafels van verlangen en ver van ons de dood. 
Want…. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Zaterdag 28 januari 2017 -15u30: HERINNERINGSVIERING 
Voor allen die leven met een lege plek door het overlijden 
van een kind. Als ouder, broer, zus, opa, oma, familie of 
vriend, of zij die betrokken met hen leven. 

Ook welkom op de broodmaaltijd daarna. 

Inschrijven bij: Lieve Van Driessen, 03 776 11 07, 
lieve.vandriessen@telenet.be  of via de link op de website: 
www.terekenparochie.be. 
Graag naam, adres en telefoonnummer vermelden. 
Wie hiervoor  graag een (praktisch) handje toesteekt: 
graag! 
 

 

Zondag 29 januari 2017 -10u30: LICHTMISVIERING 

Alle kinderen, in het bijzonder de dopelingen van  

het voorbije jaar, worden gezegend in deze viering.  

Daarom van harte welkom om samen voor hen te  

bidden. Het koor van de Heilig-Hartschool en de  

vormelingen helpen ons zingen. Aansluitend mogen  

we genieten van een pannenkoek, gebakken door  

vormelingen en hun ouders die 'een steentje bijdragen'. 
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Welkom 
Daarom u allen welgekomen, 
omwille van Hem die tot ons een woord spreekt  
waardoor wij kunnen gaan, 
Hij die ons licht brengt, door alle duister heen. 
Hij die ons aanzegt: Ik ben er … voor jou. 
Hem die wij vieren en danken, 
in wiens naam wij hier samen komen. 
 

Welgekomen om hier weer samen te zijn, 
in deze groep van mensen,  
in verbondenheid met mensen 
- waar dan ook, van welk geloof ook 
om te vieren en te bidden  
om eenheid onder gelovigen, 
om te zingen, om stil te worden  
en om zo - hopelijk - weer kracht op te doen  
om verder te gaan. 

Derde zondag door het jaar- a  
22 januari 2017 
Bidweek voor de eenheid. 

Als Gij mijn licht zijt,  
kom ik het duister door. 
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Bidden om openheid voor Gods nabijheid 
 strofe 2 van het lied 

Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt, 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Daartoe willen wij bidden: 
dat wij niet afdwalen in verblinding en leegte 
maar dat Gij ons vertrouwen  
in uw nabijheid sterkt. 
Bidden dat uw rijk mag komen 
vrede, brood en vrijheid,  
waardigheid voor ieder mens, 
troost voor de bedroefden. 
Bidden we dat we niet in vertwijfeling verzinken, 
en wij ons verbinden met U, Gij die ons  
ook in onze zwakheid kent en liefhebt. Amen. 
 
Gloria met psalm 27 

mannen: 

God is mijn licht 
als alles duister wordt. 
  

vrouwen: 

Hij is mijn steun 
als angst me overvalt. 
  

mannen: 

Wie zou ik moeten vrezen? 
De mensen? Eenzaamheid? 
  

vrouwen: 

Is God niet zoveel groter 
dan wat me ook bedreigt? 
  

samen: 

Heer, blijf bij mij 
en wil mijn leidsman zijn. 
Als Gij bij mij zijt, ben ik zoveel sterker. 
Als Gij mijn licht zijt, deert het duister niet. 
  

Openingsgebed 
God van licht, Gij zijt de toekomst van uw volk 
"Licht in de duisternis" is uw naam. 
Wij bidden dat wij uw aanwezigheid  
hier mogen ervaren 
en wij zien uit naar dat grote licht van U. 
Schiet ons te binnen en doe ons verstaan  
waartoe wij bestemd zijn, 
dat vragen wij U voor vandaag  
en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen  
De profeet zingt een danklied en kondigt  
bevrijding aan voor het volk dat in het donker 
wandelt. Wanneer Jezus rondtrekt ervaren velen 
dat Hij licht brengt in hun leven.  
Daarom volgen ze Hem. 

Gebed om vrede 
Zomaar naast elkaar, verbonden met elkaar, 
vrede en eennheid, één God voor hier en daar. 
 
Dan droom ik van een paus 
naast een ayattolah aan dezelfde tafel  
met een dominee en een iman, biddend tot God,  
lezend in de wereldbijbel van broederlijkheid  
en vrede, in de wierook van de Hindoe, 
sjaloom zingend met de Boeddhist, 
priesterlijk verbonden met de rabbi  
en alle mensen van goede wil. 
 
Zomaar naast en met elkaar en vrede laten groeien. 
Dat de ene God ons allen daartoe de kracht geeft. 
 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
God van licht en leven 
U bent bezig  
met het scheppen van een wereld 
waar mensen en dieren kunnen leven  
in waardigheid en vrede. 
U roept ons in uw dienst  
om uw handen te zijn, 
uw mond en uw hart. 
Doe ons dan gaan, Jezus achterna,  
op de weg van het licht, 
al onze dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

Laten we niet bang zijn voor de schokken  

die deze tijd met zich meebrengt –  
ook niet voor schokken op het gebied van de religie.  

Veel verdwijnt en zal voorbijgaan.  
Wat blijft, is de basis waarop  

– daarvan ben ik vast overtuigd –  

het 'christendom van de tweede adem' kan groeien: 
geloof, hoop en liefde, deze drie.  

Het tijdperk dat we op het punt staan te betreden 
heeft, vermoed ik, de grootste behoefte aan hoop. 

Tomas Halik 



En zijn vrienden zijn blijven samenkomen 
om Hem te gedenken. 
Steeds meer kwamen er mensen bij. 
Ze deelden alles samen,  
ze gingen aan tafel en werden stil 
en ze zeiden en baden zoals Jezus deed. 
Zo zagen ze Jezus telkens weer voor zich 
en ze wisten heel zeker: 
Hij is hier onder ons en bij ons. 
 
Net als zijn leerlingen 
breken wij hier dit brood  
en danken wij U bij deze beker. 
En dankbaar gedenken wij  
al wat Jezus ons heeft voorgeleefd. 
 
Samen met Hem gedenken wij al diegenen  
die gestorven zijn (…). 
Ook zij blijven bij ons 
en mogen leven in uw grote liefde. 
 
Door Jezus en met Hem en in Hem 

mag zo uw Rijk  
meer en meer gestalte krijgen, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 
Onze Vader    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing Jesaja 8, 23b-9,3  

 

Lied  strofe 3 van het lied  

het orgel speelt een langere intro,  
daarna zingen we: 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt 
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen. 
 
Evangelie  Matteüs 4,12-23  

 

Homilie 
 
 
 
Voorbeden  
De Heer is ons licht en onze leidsman, daarom  
mogen wij onze beden aan Hem voorleggen: 
 
Wij bidden voor alle mensen 
die hun verdriet niet kunnen dragen... 
voor degenen die pijn hebben 
en verder moeten met een onnoembaar gemis... 
we bidden om troost voor wie het nodig heeft  
en om kracht voor wie krachteloos is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor mensen die geen vrede kennen, 
op de vlucht voor geweld of voor zichzelf... 
Voor diegenen  
zonder dak boven het hoofd, 
geen brood om te delen, 
geen mens om van te houden... 
Voor mensen die eenzaam zijn 
dat zij niet vertwijfelen  
of verloren lopen. 
 God van leven en licht … 
 
Om vrede in de wereld 
om leven en voedsel 
om politiekers niet uit op macht... 
om verbondenheid in deze gemeenschap... 
om een kerk die de tekenen van de tijd ziet. 
 God van leven en licht … 



Om het licht van Gods menslievendheid 
voor mensen die gestorven zijn ... 
om een geloof waarin wij ons voorgoed 
geborgen mogen weten,  
mensen door God gezien, gekend, aanvaard,  
bemind en gezegend. 
 God van leven en licht … 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God,  
die vrede en eenheid wil, 
die ons vraagt daaraan mee te bouwen, 
zodat leven in geluk mogelijk wordt  
voor iedereen. 
  
Ik geloof in Jezus Christus, 
die ons bevrijdt  
van angst en vooroordelen 
en die ons doet hopen, de dood voorbij. 
  
Ik geloof in de Geest, 
die gerechtigheid schept, 
die ons verantwoordelijk maakt om, 
door inzet en inkeer, 
een wereld uit te bouwen  
die bewoonbaar is voor allen. 
  
Ik geloof in een gemeenschap 
die deze taak op zich neemt. 
Ik geloof in een God die belooft 
dat Hij ons leven zal voltooien 
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen. 
 
Offerande  
 
Gebed over de gaven. 
God, onze Vader,  
aanvaard in deze gaven onze bereidheid  
Jezus te volgen  
en laat uw Koninkrijk op aarde komen,  
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.    

 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, 
wij willen U danken voor al die mensen, 
die, door de eeuwen heen,  
uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 
  
Wij danken U  
voor al die mannen en vrouwen 
die op stap zijn gegaan  
naar een betere wereld, 
naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. 

  
Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft  
hoe wij met elkaar kunnen omgaan. 
 
 

Om zijn voorbeeld, 
om de manier waarop Gij ons lief hebt 
willen wij U danken en zingen: 
  
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. 

 
Goede Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, die bij ons blijft. 
Toen Hij de dood was ingegaan, 
hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest  
blijft leven: 
overal waar liefde woont,  
overal waar mensen in elkaar durven geloven, 
overal waar mensen elkaar vergeving schenken 
en voor elkaar de toekomst openen. 
  
Wij danken U voor Hem, 
want Hij kon het niet laten 
om op zoek te gaan naar mensen: 
vooral naar hen die het moeilijk hadden, 
naar herders en vissers,  
zij die arm waren en niet van tel. 
En steeds weer zei Hij  
aan ieder die het horen wilde: 
"Ik ben gekomen om leven te geven,  
in overvloed. En als gij God wilt zien",  
zei Hij, "geef hem dan te zien  
door zelf zo goed als God te zijn." 
  
Jezus was weg van bloemen  
en Hij genoot van kleuren, 
Hij luisterde naar de vogels en floot met ze mee: 
"Niemand heeft hun lied gemaakt", zei Hij,  
"en hoor eens hoe mooi het klinkt". 
 En hij zag de kinderen graag. 
"Zie ze eens bezig, zij weten wat de hemel is". 
En Hij zette ze in het midden van de kring. 
Zo hebben de leerlingen erkend  
dat Jezus met hen meeging, 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
 
Zij hebben Hem erkend, Vader, 
bij het breken van het brood: 
toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde  
onder elkaar levend te houden. 
 
In de nacht  (…) 
 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
 


