
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen en zending 

 

Uitnodiging Lichtmis 
 
Beste ouders, 

Dinsdag 2 februari vieren we jaarlijks het feest 

van Lichtmis, de pannenkoeken zijn daarbij een 

extra lekkernij! In onze geloofsgemeenschap 

zegenen wij dan graag de kinderen, in het 

bijzonder zij die afgelopen jaar werden 

gedoopt. We zorgen voor een coronaproof 

alternatief en nodigen jullie graag uit: 

  

Als je tijd wilt maken om eens tot in de kerk  

te komen (wandelen misschien) zal de 

doopcatechist u hartelijk verwelkomen. 

Een kort bezinnend moment,  

een kaarsje aansteken en het aandenken  

van de doop aangeboden krijgen. 

Je kan hiervoor rustig de tijd nemen.  

  

Je zal merken dat het deugd kan doen  

om rond deze dagen even in de kerk te zijn. 

Doe dit gerust samen met je kind of kinderen. 

Waar en wanneer? 

- Zaterdag 30 januari tussen 14 u en 16u: 

  Sint-Jozefkerk, Tereken. 

-  

  

  

  

We zouden het heel fijn vinden  

jullie te mogen verwelkomen! 
  

Hartelijke groeten en graag tot dan, 

vanwege de doopcatechisten  

 

 

 

 

 

 

 

Intredelied    

Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 

Kort tussenspel orgel 
 

Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,  
waar Gij U vinden laat? 
 
Welkom 

 

Gebed om nabijheid en ontferming 

Heer, als ons geloven wereldvreemd wordt, 

als we ons niet wagen  

buiten onze eigen kleine kring, 

maak dan met ons een nieuw begin. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Derde zondag door het jaar B 

24 januari 2021 

Verbinden  

Loslaten  



Christus, als wij hopen zonder veel vertrouwen, 

als we onze zekerheden niet kunnen loslaten,  

maak dan met ons een nieuw begin. 

Christus, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, als ons liefhebben niet verder reikt  

dan de eigen omgeving, 

als we onszelf niet durven openstellen, 

maak dan met ons dat nieuw begin. 

Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U … 
 
Moment van stilte 
ondertussen leggen we loslaten in Gods handen 

 

Eer aan God ZJ 42   M Van den Broeck 

Slotgebed  samen 

Goede God,  

lang moeten ze niet nadenken, Simon en Andreas. 

Eén zin van Jezus volstaat 

om alles achter te laten en Hem te volgen. 

Maar als ik in mijn hart kijk, God, 

merk ik dat ik meer tijd nodig heb 

om op die roepstem van Jezus in te gaan 

en op U te vertrouwen. 

Laat me daarom af en toe een plaats opzoeken 

waar ik die stem van Jezus beter kan horen 

en waar ik de kracht vind om, in uw naam, 

zorg te dragen voor mijn medemensen. 

Dat vraag ik U in Jezus' naam. Amen. 

 

Lied 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Tussenspel orgel 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen; 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 



Wij bidden, open ons hart  

voor de vragende aanwezigheid van mensen,  

open onze ogen,  

om het zoeken van mensen te zien,  

open onze oren,  

om het diepste verhaal van mensen te horen.  

Geef dat wij ons bewust zijn dat breken en delen 

het geheim is van samen-leven.  

  

Zo komen wij op het spoor van Jezus,  

die mensen doet opstaan  

uit onmacht en verlamming. 

Zo bouwen wij mee aan een wereld  

waar ruimte is voor iedereen,  

waar mensen met elkaar  

de weg van het leven gaan.  

  

Wij bidden voor hen die een stuk levensweg  

met ons zijn meegegaan,  

en van wie wij afscheid hebben genomen;. 

Ook al zijn zij gestorven,  

zij blijven tot ons spreken en ons inspireren (…). 

 

Beziel ons met uw Geest,  

boetseer ons tot mensen voor mensen,  

evenbeeld van uw zorg. 

Maak onze handen vrij  

en leer ons brood breken, wereldwijd;  

leer ons hoop schenken  

aan de mensen van nu en morgen.  

Amen.  

   

Onze Vader 
Bidden wij met open handen  

als symbool van ons 'loslaten' 

 

Vredewens 

Heer, maak dat wij vredestichters zijn, 

die eerder het goede bevestigen  

dan het kwade aanrekenen. 

Dat wij de eerste stap zetten  

om recht en verzoening te bewerken. 

Geef dat ook volkeren deze stappen zetten. 

Gij zijt onze Gids en gaat ons voor. 

 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe. 

 
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar. 

 

Communie 
Al kan u thuis de Heilige Communie  

niet ontvangen, mag u  

door dit samen bidden  

zijn kracht en nabijheid  

ervaren. 

 

 

Openingsgebed samen 

Goede God, 

we danken U voor Jezus’ goede boodschap. 

Hij wil de mensen blij maken  

en vraagt hen anders te gaan leven. 

Help ons om in die blijde boodschap 

te geloven en de weg te volgen 

die Jezus ons is voorgegaan. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
God wil het welzijn van alle mensen.  

Hij kijkt niet naar kleur of rijkdom, aanzien of afkomst.  

In de eerste lezing wordt de profeet Jonas geroepen  

om naar een heidense stad te gaan en de mensen erop 

te wijzen hun leven anders in te richten. 

Ook vandaag worden er weer leerlingen geroepen  

om Jezus te volgen. 

 

Eerste Lezing   Jona 3, 1-5; 10 

 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie   Marcus 1, 14-20 

 

Homilie  

 

Voorbeden 

Bidden we om barmhartigheid in Kerk en wereld, 

om mildheid voor wie faalt,  

om geduld met wie niet mee kan, 

om begrip voor wie ongeduldig is. 

Bidden we om moed in Kerk en wereld, 

om wijsheid voor wie regeert, 

om liefde voor wie onderwijst 

om steun voor wie geen kracht meer heeft. 

Heer, aanhoor ons … 
 

Bidden we om solidariteit in Kerk en wereld, 

om verbondenheid tussen klein en groot, 

om zorg voor wie gebroken is 

om bereidheid van harte te delen  

Heer, aanhoor ons … 
 

In deze internationale bidweek  

bidden we om eenheid en verbondenheid. 

Heer, aanhoor ons … 
 
 



Geloofsbelijdenis samen 

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen, 

en die er zal zijn al onze dagen 

  

Ik geloof in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden: 

mens onder de mensen, 

voor mensen geleefd en gestorven, 

maar opgestaan ten leven. 

  

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. 

Hij brengt mensen samen in liefde. 

  

Ik geloof in de kerkgemeenschap 

geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 

  

Ik geloof in het leven 

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Offerande   

 

Gebed over de gaven samen 

Goede God, 

Gij gunt ons het goede. 

Aanvaard uit onze handen 

deze bescheiden gaven van brood en wijn 

en maak ons tot een gemeenschap, 

verbonden met U en met elkaar. 

Doe ons samenzijn 

in de geest van Jezus van Nazareth, 

vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zij met u. En met uw Geest. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

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 de realisatie 

van uw rijk van vrede en gerechtigheid. 
 

Wij danken U voor hen die ons in vreugde  

en verdriet nabij zijn, 

voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 

voor de moedigen die het nooit opgeven. 

Wij kijken met bewondering op  

naar Jezus, omdat Hij ons  

uw droom voorgeleefd heeft  

hoe wij met elkaar kunnen omgaan,  

armen kunnen helpen, 

bedroefden kunnen troosten, 

voor zieken kunnen zorgen 

en een hart kunnen hebben voor mensen die 

nergens meetellen. 

 

Om zijn voorbeeld, 

om de manier waarop Gij ons lief hebt, 

willen wij U danken en zingen:   

 

God, hoe wonderlijk zijn de wegen  

die Gij met ons gaat.  

Gij roept ons bij onze naam  

om medemens te zijn,  

om schouder aan schouder  

de weg van het leven te gaan,  

om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.  

  

Gij die telkens weer de mens bezielt,  

Gij die telkens weer geroepen wordt  

bij wieg en graf,  

bij rouwen en bij 'houden van',  

Naar U zien wij uit 

als naar een hemel die ons wacht:  

Jezus Christus,  

die zich als brood voor de wereld  

heeft geschonken.  

  

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,  

zijn stem niet meer gehoord mocht worden,  

zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, 

heeft Hij ten afscheid brood genomen (…) 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

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

  


