
Lied  

En van overal gekomen,  
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen,  
richten wij ons naar de zon. 
 
Laat uw dauw van vrede dalen  
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen  
van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen,  
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen  
en dit huis juicht met u mee. 
 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Lieve God, 

Dank U dat Jezus voor ons zorgt, 

zoals een herder voor zijn schapen. 

Help ons de goede stem te herkennen 

van degene die betrouwbaar is. 

Dat we elkaar helpen die stem te horen 

en begrijpen dat we er allemaal bij horen. 

Help ons voor elkaar te zorgen, 

zoals Jezus voor zijn schapen zorgt. 

Help ons om herder te zijn voor elkaar, 

Amen. 

 
Gebed in stilte  
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Lied 

Gebed   

God en Herder, 

Gij houdt niet op mensen te roepen  

en op weg te zetten. 

Zelf trekt Gij met hen mee. 

Wij bidden U, dat wij ook uw roepstem horen, 

bezieling vinden en nieuwe hoop, 

zodat wij ons aan U gewonnen geven. 

Dat vragen wij U door Hem  

die uw stem heeft gehoord,  

uw weg is gegaan, ten einde toe,  

Jezus Messias, uw zoon en onze Heer. 

 

Inleiding op de lezingen 
Samen op weg gaan, als kerk, 

als gemeenschap van mensen  

die de roepstem horen. Het is van alle tijden. 

 

Eerste lezing M. Gesquière 

Samen op weg gaan, samen aan iets werken 

is niet altijd gemakkelijk. 

We zijn allemaal anders,  

hebben elk ons eigen karakter, 

eigen mogelijkheden en eigen onhebbelijkheden. 

En toch is samengaan de enige weg  

om toekomst op te bouwen. 

Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn, 

waar plaats is om samen te zijn, ongedwongen, 

met vertrouwen en geloof in elkaar. 

Om samen te gaan, worden wij geroepen, 

ieder bij zijn eigen naam, 

elk vanuit het eigen omgaan met geloof, 

maar allen geroepen door die Ene,  

wiens Geest in ons werkt. 

Door zijn kracht, door zijn vuur en geestdrift 

komen wij tot enthousiaste inzet  

of tot ons eigenste zelf. 

Zo brengen wij tot stand wat nu nog niet is.  

 

Orgel 

Tereken overleg(t) 
Welkom op deze informatie- en inspraakavond van onze 

geloofsgemeenschap op DINSDAG 17 mei in  

de vergaderzaal van “Ons Huis” (Schoolstraat 270B). 

Welkom vanaf 19u45, start om 20u, einde rond 22 uur. 

 Gebedsmoment 

 Graag je mening over… 

- Hoe voelen wij ons in / als geloofsgemeenschap onder 

  meer 'na corona': 

- Is er iets wat je (ondertussen) mist bv iets wat we vroeger 

  deden of hadden en nu  niet (meer)? 

- Hoe bereiken we mensen die we missen in onze vieringen?  

  Waarom komen ze niet (meer)? 

- Aanzingkoor versterken of zoeken naar alternatieven voor 

  de zang? 

- Rituelen blijken belangrijk te zijn, bv aantal aanwezigen in 

  de palmzondagviering (palmtakje): hoe kunnen we dit  

  versterken? 

- Doen we verder met live-stream verder? Nadeel: beperkt 

  het gebruik van liederen, filmpjes en dergelijke … 

- Misdienaars: welke taken krijgen zij in onze (gebeds)  

  vieringen? 

- Hoe moet het verder in onze geloofsgemeenschap? 

- … 

 Tereken overleg(t): een korte bevraging 

 De vieringen in onze geloofsgemeenschap van Tereken 

 Nieuws vanuit: 

- Onze geloofsgemeenschap 

- De kerkraad 

- De VZW's 

- De parochie in Sint-Niklaas 

 Afhaalrondje met plaats voor nieuws uit de bewegingen 



Vredewens 

 

Communie 

 

Gebed   

Uw stem heeft ons geroepen, God, 

om eenvoudige mensen te worden. 

Uw woord heeft ons gemaakt,  

naar uw beeld, op U gelijkend. 

Wij mogen nieuwe mensen zijn,  

een nieuw begin van hoop en vrede  

in deze wereld. 

Daarvoor danken wij U, dank zij Jezus,  

uw geroepene bij uitstek,  

uw roepstem, onze roeper. Amen. 

 
Lied een lied voor Maria in deze meimaand 

 
Mededelingen 

 

Zegen en zending 

Om in stilte te lezen 

gelezen op een kaartje 

van een vormeling: 

Als ik goed kijk 

als ik goed oplet 

zijn er altijd wel 

ergens 

alle dagen 

handen die me dragen. 

Koop een bloemetje en 

plezier de mama’s,  

jezelf of anderen. 

Tegelijkertijd help je de  

mensen van welzijnsschakels 

om deze zomer een  

busuitstap te maken 

naar Pairi Daza. 

 Hartelijk dank! 

Een moment voor de kinderen 

https://www.youtube.com/watch?v=e45dVgWgV64&t=5s 
 

Evangelie  Johannes 10, 27-30 

 

Homilie 

 

Kort stukje Orgelmuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God.  

Ik hoor Hem in de stilte.  

Hij roept mij om steeds het goede te doen. 

 

Ik geloof in Jezus.  

Ik zie Hem wanneer mensen anderen helpen. 

Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 

 

Ik geloof in de Geest.  

Ik voel Hem wanneer ik goede dingen doe. 

Hij geeft mij de kracht om door te gaan. 

 

Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk, 

in mensen die geloven en vertrouwen  

dat God hen nabij is. Ik ben blij dat ik erbij hoor. 

 

Ik geloof in Gods droom voor de mensen.  

Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen. 

Ik beloof trouw te blijven aan dit geloof. 

Ik beloof mij in te zetten voor de boodschap  

van Jezus Christus. Ik zie uit naar zijn Geest. 
 

Voorbeden 

Levende God, wij bidden U: 

voor allen die vastzitten in afgunst en angst. 

Geef hen de vreugde die vrij maakt. 

Open hen en ons voor uw genade. 

Levende God, wij bidden U: 

voor allen die verdwaald zijn in bitterheid. 

Voor allen die zich ver houden  

van de wereld en haar noden.  

Schenk hen vrijmoedigheid en vrede van hart. 

Open hen en ons voor uw genade. 

Vader, wij bidden U... 

https://www.youtube.com/watch?v=e45dVgWgV64&t=5s


Levende God, wij bidden U voor alle mensen, 

waar ook. 

Geef ons verbondenheid over grenzen heen 

en een eensgezinde stem voor vrede en recht. 

Wij vragen u: keer ons hart weer tot elkander. 

Vader, wij bidden U … 
 

Levende God, wij bidden U voor alle mensen  

met groot verdriet, met pijnlijk gemis. 

Geef hen diepe vervulling, uitkomst, uitzicht. 

Voor alle mensen die gestorven zijn: 

laat hen niet achter in de dood, 

laat hen, voor altijd, bestaan in uw genade. 

Vader, wij bidden U … 
 

Levende God, wij bidden U: 

voor onszelf zoals wij hier vandaag samen zitten; 

elk met ons eigen groot of klein geluk. 

Geef dat wij ons geroepen weten 

door uw woord, uw stem in deze wereld, 

dat wij weet hebben van uw genade  

en bereid blijven  ons te keren tot elkander. 

Vader, wij bidden U … 
 

Offerande 

 

Bidden bij brood van leven    naar Piet Thomas 
Met stok en staf gaat Gij ons voor,  

de herder die de kudde leidt. 

De heuvels over, de dalen door,  

op zoek naar land waar gras gedijt. 

 

Naar water dat men drinken kan,  

naar een oase waar men rust  

en vrede en koelte vindt, zich van  

geen strijd of onheil meer bewust. 

 

’t Gebeurt wel dat een lam verdwaalt. 

Dat komt in elke kudde voor. 

De herder zoekt het op en haalt  

het ijlings terug en zorgt ervoor. 

 

Hij heeft het op zijn rug getild  

en het gedragen als een kind. 

Zo zie je maar: wat je ook wilt,  

er is een God die je bemint. 

 

Hij haalt je uit het kwade terug  

en richt een feestmaal voor je aan. 

Wees dus niet langer wild of stug. 

Wat Gij, God doet,  

het is goed gedaan.  

 

 

 

 

 

 

Lied het lied wordt voorgezongen,  

         samen zingen we: 'de stem van de herder' 

De mensen leven van het woord, 
het woord van de herder. 
't Is een kompas, het leidt hen voort, 
het woord van de herder. 
En wie dat woord voorgoed verstaat, 
weet dat hij niet verloren gaat. 
De mensen leven van een woord, 
het woord van de herder. 
 
Het woord wordt uitgedeeld als brood, 
het woord van de herder. 
Het gaat door liefde heen en nood, 
het woord van de herder. 
Het woord draagt een geheimenis 
dat God de goede herder is! 
Het woord wordt uitgedeeld als brood, 
het woord van de herder. 
 
Onze Vader 

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. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 


