
 
 
 
 
 

Help je mee om Broederlijk Delen te steunen? 

 
1. 

Doe een gift (vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar): 

Als de som van jouw gift(en) minstens 40 euro 

op jaarbasis bedraagt, kan je tot 45% van jouw 

gift(en) recupereren via belastingvermindering. 

Voor een gift van 40 euro geniet je een fiscaal voor-

deel van 18 euro. Het kost je dus uiteindelijk slechts 

22 euro. Via het  rekeningnummer:  

BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen. 

 

2. 

In de Goede Week willen we in de brievenbussen 

van de inwoners van Tereken de enveloppen van 

Broederlijk Delen bezorgen. Zo worden mensen  

extra uitgenodigd een gift te doen. Help je mee?  

De enveloppen liggen per straat in de Sint-Jozefkerk 

vanaf vrijdag 26 maart. 

 

DANK JE WEL!! 

Lied 

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort. 
Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land dat ik u wijs. 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luisteren naar uw stem,  
breng ons samen met uw ontheemden,  
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 

laat ook hem het woord verstaan. Here God, … 
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naar het land dat ik u wijs. 



Welkom 

  

Gebed om nabijheid 

Bij het begin van deze viering keren wij ons tot U. 

Om onszelf te hervinden bij U, licht in de wereld. 

Bidden wij om ontferming. 

 

Lied ZJ 3C 

Barmhartig de Heer en genadig. 
Barmhartige Heer, genadige God. 
Lankmoedig en rijk aan ontferming. 
Barmhartige Heer, genadige God. 
 

Gij God, 

Gij zijt godheid, barmhartig, lankmoedig 

overvloeiend van vriendschap en trouw. 

Gij draagt ons onze zonden niet na. 

Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden. 

Groter dan alle zonden zijt Gij. 

Zoals een vader en moeder voor hun kinderen 

barmhartig zijn, 

Zo zijt Gij voor ons een barmhartige vader. 

Gij kent ons toch.      

 

Barmhartig de Heer en genadig... 
 

Gebed 

God en Vader van het leven, 

open onze ogen zodat wij zien en lezen 

de tekenen van de tijd. 

Dringende boodschappen komen tot ons 

via profetische en wijze mensen: 

zij die spreken vanuit wetenschap  

en vanuit het hart. 

Wij doen beroep op uw scheppingskracht 

om alles ten goede te keren. 

Help ons te kiezen voor het licht 

dat wij herkennen in die mens van vlees en bloed, 

Jezus,  die wij hier aan het woord laten. 

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
We beluisteren het verhaal van Israëls ballingschap  

en de aankondiging van de terugkeer uit die  

ballingschap. Ook in de diepste duisternis van de  

geschiedenis van Gods volk heeft het licht uiteindelijk 

overwonnen.  

De evangelist Johannes zegt ons, dat God  

zijn eniggeboren Zoon uit liefde gegeven heeft  

om de wereld te redden.  

 

Eerste lezing   
2 Kronieken 36, 14-16. 19-23 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen 

Lied 

Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad, 
God is licht en leven, ‘s mensen toeverlaat. 
Dat het licht in ons mag blijven branden... 
 

Slotgebed 

God en Vader, 

Gij hebt ons uw Zoon gegeven  

als een oase van menselijkheid,  

als een stralend licht in onze duisternis. 

Zijn leven is vruchtbaar en weldadig  

tot op vandaag. 

Maak ons tot mensen die willen leven  

in zijn gezindheid, bezield  

door zijn krachtdadige en vernieuwende Geest. 

Amen.    
 

Mededelingen  

 

Zending en zegen 
Jezus en niemand anders, beste mensen,  

is het Licht dat in de wereld is gekomen. 

Laten wij door ons delen met anderen  

meewerken aan de doorbraak van Gods Licht. 

Daartoe zendt en zegent ons de liefdevolle God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Onze Vader 

Bidden we met open handen 

in verbondenheid met mensen 

die ons gebed hard  

nodig hebben. 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus, 

Gij hebt licht gebracht  

waar duisternis heerste, 

Gij hebt U ingezet voor vrede onder de mensen. 

Geef ons de kracht om U na te volgen, 

om diezelfde weg te gaan. Amen. 
 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven we elkaar ook een hartelijk teken van vrede. 

 

Inleiding op de communie 

Maak ons tot mensen, Heer, 

die als zusters en broeders 

het brood van deze wereld delen  

en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn. 

Sterk ons door uw voorbeeld: 

uw Lichaam, uw Leven,  

gebroken en gedeeld tot  

voedsel voor ons allen. 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
God,  

waardoor zijn we  

het meest gegrepen? 

 

Is het uw stem die anders is  

dan de stemmen om ons heen 

omdat hij ons geen 

goedkoop geluk voorspiegelt? 

 

Is het misschien uw licht  

dat net iets meer opvalt, 

omdat het juist daar schijnt 

waar het het meest donker is? 

 

Of is het misschien uw liefde  

die iets onwerkelijks heeft, 

omdat ze alles opoffert 

om mensen te doen leven? 

 

God,  

wij zijn door U gegrepen. 

Geef dat we ons  

aan U spiegelen 

bij alles wat we doen. 

Evangelie  Johannes 3, 14-21 

Jezus ik denk aan jou,  

Jezus ik spreek met jou 

Jezus ik hou van jou. 

 

Homilie 

 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven,  

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgevaren is ten hemel,  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden.  

Ik geloof in de heilige Geest,  

de heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergiffenis van de zonden,  

de verrijzenis van het lichaam,  

het eeuwig leven. Amen 

 

Voorbeden 

Geraakt door het optreden  

en de woorden van Jezus 

mogen wij onze zorgen aan God toevertrouwen.  

 Waar er liefde is, ja daar is God. 
 Waar er liefde is, daar is God nabij. 
 (melodie: Ubi Caritas) 
 

Bidden we om ogen voor het licht 

voor hen die slechts de schaduwkanten  

van het leven zien. 

Dat geloof en vertrouwen  

hun doemdenken ontmaskeren. 

Dat stille hoop hun wanhoop overwint 

en de warme gloed van de liefde  

de kilheid van hun hart verdrijft. 

 Waar er liefde is, … 
 

Bidden we voor de mensen  

die de weg in hun leven zijn kwijtgeraakt: 

vluchtelingen, daklozen, werklozen,  

zieken en eenzamen. 

Denken we ook aan de slachtoffers 

van zinloos geweld en haat omwille van homofobie. 

Dat zij en hun naasten door 

barmhartige en meelevende mensen  

een uitweg vinden en opnieuw kunnen bouwen  

aan een hoopvolle toekomst. 

 Waar er liefde is, … 



Bidden we op deze solidariteitszondag  

voor de vele vrijwilligers  

en medewerkers van Broederlijk Delen. 

Dat hun inzet anderen aanspoort om ook een 

steentje bij te dragen 

aan een meer rechtvaardige wereld. 

 Waar er liefde is, … 

 

Bidden we voor onszelf 

en voor allen die zich christen noemen. 

Dat wij leven vanuit het licht van ons geloof 

en dat Gods Woord onze richting bepaalt 

en dat wij eindelijk de waarheid doen. 

Bidden we dat onze daden het daglicht kunnen 

verdragen. 

 Waar er liefde is, … 

 

Offerande 
Normaal is de omhaling van deze zondag bestemd voor 

Broederlijk Delen. Wil jij een storting doen? 

Zie verder. 

 

Gebed over de gaven 

Zie ons hier rond deze tafel, God. 

Als mensen van goede wil willen wij  

uw wegen gaan, willen wij leven in uw Licht. 

Aanvaard ons, zoals wij zijn,  

met vallen en opstaan. 

Kom ons tegemoet in dit brood en deze beker, 

door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

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

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, barmhartige God van mensen, 

dat Gij onze God genoemd wil worden, 

dat Gij ons kent bij onze namen, 

dat Gij de wereld in uw handen houdt. 

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen  

en licht gebracht in dit leven: 

dat wij met U verbonden zijn,  

wij, uw mensenvolk op aarde. 

 

Gezegend zijt Gij,  Schepper van al wat bestaat; 

gezegend zijt Gij,  

die ons ruimte geeft en tijd van leven; 

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 

en om de lucht die wij ademen. 

 

Wij danken U voor heel de schepping, 

voor alle werken van uw handen, 

voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden 

door Jezus Christus, onze Heer. 

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,  

en zingen U toe: 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar wij mogen U wel ontmoeten 

waar mensen van elkaar houden, 

genade zijn voor elkaar  

en uw schepping eerbiedigen. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, de dienaar van de wereld. 

 

De avond voor zijn lijden en dood (…) 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

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

Om dit te herdenken  

blijven wij het Brood breken voor elkaar, 

zoals zovelen reeds voor ons deden. 

Wij bidden voor de mensen  

die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 

ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 

In het bijzonder bidden we vandaag voor (…) en 

voor de zovelen die niet bij naam worden genoemd. 

 

Wij bidden om vertrouwen dat Gij uw mensen  

nooit verloren laat gaan en hen in uw liefde bewaart. 

Gij die onze namen schrijft in de palm van uw hand. 

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk. 

Geef ons hoop, God. 

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 

zijt Gij onze Vader, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 


