
 

 
 
 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

Bijbelblaadjes 
 
Een evangelietekst,  

een korte bezinning, een gebed …   
blaadjes om even stil te worden  

en te bidden, zeker in deze  
veertigdagentijd. Ze staan achteraan in 

de kerk ter beschikking, recht tegenover 

het koffiehoekje.  
Neem ze mee (gratis)!  

 
 

Ook achteraan, aan de andere kant,  

vind je een tafel met de  
vastenkalenders: Broederlijk Delen  

nodigt je dagelijks uit tot bezinning  
en bewustwording. Deze kalenders  

zijn te koop aan € 2,50. 
 

En op dezelfde tafel ligt ook nog de folder  
waarin je terugvindt wat je in deze periode  

tot en met Pasen kan meemaken in ons dekenaat. 

   Mocht je deze folder nog niet  
   gekregen hebben, neem hem  

   zeker mee. Of liever:  
   neem er verschillende mee: 

   zo kan je deze ook uitdelen 

   aan andere geïnteresseerden. 

Zondag 28 februari 2016 

Vandaag is er na de viering kans tot  
geloofsgesprek". Dit gaat door in het  

vergaderzaaltje van Ons Huis en duurt tot 14u00  
We laten ons inspireren door de  

Bijbelse Mozes en kijken  

welke waarden wij beleven,  
hoe geloof daarin een plaats krijgt  

en wat 'vasten' voor ons betekent.  
Eerst eten we een boterhammetje, wij zorgen voor 

koffie, thee en water. 
Je bent van harte welkom! 

Lied   

Niemand komt hier vrij van het kwade,  
niemand gaat hier straks weer vrijuit.  
Niemand teveel, niemand te weinig,  
niemand te groot, niemand te klein.  
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar  
tot ooit en overal wij leven met elkaar. 
 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
Welkom 
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Bidden om Gods nabijheid  
God, 
Gij ziet wat mensen meemaken, 
Gij ziet wat in mensen leeft. 
Kom naar ons toe, 
laat ons delen in uw liefde voor elke mens. 
Blijf bij ons, 
ook als ons leven geen vrucht draagt. 
Open ons hart 
voor uw nabijheid en uw genade. 
 
Wij zingen drie maal: 

Gebed  
God van mensen, 
Gij nodigt ons uit  
uw droom tot de onze te maken  
en de wereld om te vormen  
tot een plek waar het goed is om te wonen,  
en wel voor iedereen. 
Open onze ogen voor de mogelijkheden  
die Gij ons in handen hebt gegeven.  
Bemoedig ons en spoor ons aan  
om bij te dragen tot vrijheid en vrede,  
geluk en welzijn voor elke mens. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In het verhaal uit het boek Exodus heeft God ge-
zien hoe het volk van Israël een slavenbestaan 
lijdt in Egypte. Hij zendt Mozes om hen te bevrij-
den. In het evangelie ziet de wijngaardenier hoe 
een onvruchtbare vijgenboom er aan toe is. Hij 
zet zich in om die 
boom te redden.  
Een beeld voor het 
koninkrijk van God. 
 
Eerste lezing  
Exodus 3, 1-8.13-15 
 
Orgel    

Lied 
Iemand vroeg om dit lied vandaag te zingen. 

 
Liefde gaf u duizend namen,  
groot en edel, schoon en zoet. 
Maar geen één die 't hart der Vlamen  
even hoog verblijden doet. 
Als de naam, o Moedermaagd,  
die Gij in ons landje draagt, 
schoner klinkt hij, dan al d' and'ren: 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen,  
oude hoeve, huis of tronk, 
komt men u, Maria, tegen,  
staat uw beeltenis te pronk. 
Lacht ons toe uit lindegroen,  
bloemenkrans of blij festoen. 
Moge 't nimmer hier verand'ren 
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
 
Blijf in 't Vlaamse harte tronen  
als de hoogste Koningin, 
als de beste moeder wonen  
in elk Vlaamse huisgezin. 
Sta ons bij in alle nood,  
nu en in het uur der dood, 
ons Uw kind'ren, en ook d' and'ren: 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 

Inschrijven voor het solidariteitsmaal van  

zondag 13 maart, aansluitend op de viering met het 
koor Kollasuyu Nan (Andesmuziek) kan achteraan in de 

kerk op de infotafel bij de vastenkalenders en folders.  
Het kan ook via onze website: www.terekenparochie.be. 
 

Hoe ziet deze middag er uit? 

We verwelkomen u graag met een drankje terwijl  
Kollasuyu Nan ons nog wat muziek brengt. 

We bekijken de campagnefilm van Broederlijk Delen en 

kunnen onze maag vullen met een typisch Colombiaans 
gerecht. Afsluiten doen we met koffie of thee.  
 

De bedoeling van deze middag? 

Gezellig samenzijn in solidariteit met  
de mensen van Colombia.  

Uw vrije bijdrage gaat immers naar  
Broederlijk Delen. 
 

Tot slot: zijn er mensen onder u die een vruchten- of 

chocoladecake willen bakken? Dat zou immers goed  

smaken bij de koffie of de thee. Geef het door aan  
Christine of u kan het ook op de dezelfde lijst bij noteren. 

Van harte dank! 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slotgebed 
God,  
Gij hebt ons uw naam gegeven: 'Ik zal er zijn'  
en zo trekt Gij mee met ons, uw mensen.  
Maak ons tot mensen naar uw beeld,  
tot reisgenoten van elkaar,  
en tot zorgvuldige en geduldige wijngaardeniers, 
die bezorgd zijn om het welzijn  
van hun medemensen, 
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
Amen. 
 

Om in stilte te lezen 
 

Waarom hakt de wijngaardenier 
de vijgenboom niet om?  
Waarom toch? Waarom?  
 
Omdat Hij weet hoe koud en bar  
de winter soms kan zijn  
en dat niet alle leven  
zich even gemakkelijk herstelt;  
omdat Hij weet  
dat groeien soms zo'n pijn kan doen.  
 
De wijngaardenier weet van angst,  
van eenzaam en weerloos in de wereld staan.  
Hij weet dat de een het zomaar durft:  
lekker je wortels uitstrekken in de aarde,  
en groeien maar, je takken fier omhoog.  
En de ander durft het niet.  
 
Maar bovenal weet de wijngaardenier 
dat achter al die uiterlijke zaken,  
in elke boom dezelfde kracht verborgen ligt:  
het vermogen om 'boom' te zijn,  
om te groeien naar het licht  
en vruchten voort te brengen.  
Want zo zijn alle bomen gemaakt,  
de een niet minder dan de ander. 
 
En bij mensen is het niet anders. 
 
Daarom! 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie     
Lucas 13, 6-9 
 

Homilie 
 
Voorbeden   
Wij zien dagelijks mensen om ons heen, 
die nood hebben aan wat levensnoodzakelijk is: 
liefde, aandacht, voedsel, een bewoonbaar huis, … 
Bidden wij om moed en doorzettingsvermogen 
om die mensen vooruit te helpen. 
Moge God met ons meegaan op die weg. 

Wij zien de leefsituatie van mensen en volkeren 
in de derde wereld, deze Vasten vooral in Colombia. 
Bidden wij om echte belangstelling  
voor hun leven 
en om bereidheid tot ‘Broederlijk delen’. 
Moge God met ons meegaan op die weg. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Wij zien twijfels en aarzelingen in ons eigen leven, 
tekort aan inleving in wat anderen meemaken 
en vaak een gebrek aan verantwoordelijkheid 
en zorg voor elkaar. 
Mogen Mozes en de wijngaardenier  
onze voorbeelden zijn. 
Moge God met ons meegaan op onze weg. 
 
Ga met ons door de dagen ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in de God van het leven, 
die licht, aarde en water heeft geschapen 
om de mensen een thuis te geven  
in deze wereld. 
 
Ik geloof in de God van de Liefde, 
die ons, mensen, gemaakt heeft  
naar zijn beeld, 
om zijn liefde uit te dragen in onze wereld. 
 
Ik geloof in Jezus van Nazareth, 
die onder ons leefde als het gezicht van God,  
die de weg ging van de liefde, 
ook doorheen conflict, strijd en dood. 
 
Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,  
en dat Hij leeft tot op vandaag. 
 



Ik geloof in de gemeenschap van mensen  
die samenkomt in Jezus' naam  
om het Brood te breken en te delen,  
om te leven van zijn Woord,  
om te dienen zoals Hij. 
 
Ik geloof in de heilige Geest 
die ons één maakt in verscheidenheid, 
die ons in herinnering brengt  
wat we nooit mogen vergeten:  
dat de God van Leven en Liefde 
hier en nu aanwezig is 
en ons roept tot een leven, 
waaraan geen einde komt. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God, 
Gij hebt ons gezien en Gij zijt ons nabij gekomen . 
Gij hebt ons tot taak gegeven 
ons leven uit te delen zoals dit brood, 
ons leven weg te schenken zoals deze wijn. 
Rond deze tafel bidden wij U: 
maak ons waardig uw toekomst tegemoet te gaan 
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, Heer, onze God, 
om alles wat Gij voor ons zijt: 
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven. 
 
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt, 
onze Lotgenoot wilt zijn, 
die ons falen vergeeft  
en zich over ons ontfermt, 
die begaan is met ons lijden  
en onze vreugden deelt. 
 
Wij blijven vertrouwen op U, 
ook als uw aangezicht niet wordt gezien, 
uw stem niet wordt gehoord 
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen. 
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, 
in leven en sterven, bidden wij: 
 
Heilig, heilig, heilig, … 
 
Vader, wij willen hier Jezus gedenken: 
zijn leven en dood voor ons. 
Stel ons daarom in zijn Geest 
en maak ons één met Hem 
in deze – onze – gaven van brood en wijn. 
 
Zijn laatste avond in de kring van zijn leerlingen 
(…) 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
God, onze Vader, wij danken U 
omdat Jezus, uw Zoon, ons zijn leven heeft gegeven 
en bij ons wou blijven in brood en wijn. 
 
Begeleid met uw zegen uw kerk, wereldwijd. 
Beziel allen die haar leiden en dragen. 
Roep ons op  
als wij zwak zijn in liefde en geloof; 
roep ons terug als wij verkeerde wegen gaan. 
 
Zegen, Heer, 
alle mensen die ons ter harte gaan: 
hen van wie wij heel veel houden 
en ook hen van wie wij nog niet genoeg houden. 
Zegen ook hen 
die ons zijn voorgegaan van tijd naar eeuwigheid 
(…) 
 
Geef, Heer, 
dat wij, die willen eten 
van hetzelfde Brood uit uw hand, 
leven mogen naar uw Verbond 
en 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. 
 
Daarom vragen wij U, Heer, 
vorm en beweeg ons – steeds meer – 
aangevuurd door uw Geest: 
doe ons groeien in geloof, 
versterk onze hoop, 
verruim onze liefde, 
steek uw levenskracht in onze daden, 
vandaag en morgen en al onze dagen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Vader van alle mensen, 
Gij neemt geen vrede met deze wereld 
zolang nood en overvloed naast elkaar bestaan. 
Gij wilt dat het anders wordt, 
beter, rechtvaardiger, eerlijker. 
Laat uw vrede groeien 
in mensen die geloofwaardig spreken en handelen, 
in mensen die krachtig zijn in barmhartigheid, 
in mensen die mild zijn in hun oordeel. 
Dan zal menswaardigheid opbloeien  
en vrede heersen. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 


