
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. 
 

We zoeken nog mensen die  

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! 
 

Zaterdag om 10u wordt de maaltijd (deels) voorbereid 
en klaargemaakt. Ondertussen zetten we ook de zaal 

klaar. Graag nog helpende handen voor in de keuken 

of in de zaal. Geef je naam door, zo hebben we een 
idee wie we mogen verwachten. 

Dank je wel! 
 

 

 
De omhaling in de viering is eveneens bestemd voor 

het project van Broederlijk Delen in Colombia. 

Donderdag 10 maart - 20u00, 

vergaderzaal Ons Huis:   
overleg op Tereken:  

het is immers van belang dat wij 
als leden van een geloofsgemeen-

schap van gedachten wisselen en 

kijken waar wij onze accenten willen blijven leggen. 
Daarom van harte welkom om deze keer mee te  

denken omtrent 'liturgie':  
Jan en Koen, de coördinaten van deze pijler zetten ons 

hiervoor op weg. Allen die op één of andere manier bij 
de liturgie betrokken zijn, worden hiertoe bijzonder  

uitgenodigd. We denken aan: de lectoren,  

gebedsleiders, zangleiders, zij die het kindvriendelijk 
moment voorzien, de bloemschikkers en zij die onze 

kerk zo netjes onderhouden, de mensen van de  
liturgiegroep, enz. We lezen en bespreken deze avond 

ook de brief van Bisschop Van Looy omtrent de  

hervormingen in ons kerklandschap en overlopen de 
lopende zaken en eventuele vragen van de  

verschillende bewegingen en werkgroepen van onze  
geloofsgemeenschap. 

Tegen 22u00 sluiten we af met een gebedsmoment.  
We hopen dat u erbij bent! 

 
Lied   

Hij gaat de weg van alle aardse dingen, 
hij leeft het lot met hart en ziel,  
van alle stervelingen. 
 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven, 
het kleinste zaad in weer en wind  
moet sterven om te leven. 
 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf  
voor iedereen op aarde. 
 
Welkom 
In het jaar van de barmhartigheid lezen we in deze 
viering de parabel van de barmhartige Vader en 
zijn twee zonen. Die parabel wil ons duidelijk ma-
ken wie God wil zijn: het leven zelf voor iedereen 
op aarde. Hij nodigt ons uit barmhartig te zijn zoals 
Hij, de Vader van alle mensen. 
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Bidden om Gods nabijheid  
God, 
zoals de barmhartige Vader 
staat Gij op de uitkijk naar ieder van ons. 
Gij wilt ons ontvangen met alle barmhartigheid 
die in U leeft. 
Wij zijn dankbaar dat wij hier bij U kunnen zijn, 
zoals wij zijn, 
met onze vreugde en ons verdriet, 
met wat goed is in ons en wat minder goed is, 
met ons geloof en onze twijfels. 
Wij zijn dankbaar dat wij hier bij U kunnen zijn, 
met elkaar verbonden in deze gemeenschap. 

Gebed  
Gij, die ons blijvend zoekt, God, 
die niets liever wilt dan ons te laten delen  
in uw feest van liefde,  
spreek uw Woord tot ons 
opdat wij inzien dat wij leven ontvangen  
uit uw hand. 
Kom ons tegemoet 
en omkleed ons met uw vreugde. 
Dan zullen wij met ons hart  
uw Hart verstaan, dat warm klopt voor elke mens. 
Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
De eerste lezing vertelt ons hoe de Israëlieten die 
uit Egypte gevlucht waren, in leven konden blijven 
dank zij het manna dat God hen gaf. De parabel 
uit het evangelie spreekt over de grote barmhar-
tigheid van de vader voor zijn beide zonen. 
 
Eerste lezing Joz. 5, 9a. 10-12  
 

Orgel    
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie   Lc. 15, 1-3. 11-32  
 

Homilie 

Lied 

Wij zochten U, o Heer, en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven en danken duizendmaal.  
Want ... 
 
Wij zochten U, o Heer, en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen, die zoeken naar el-
kaar.  
Want ... 
 
Wij zoeken U, o Heer, en braken 't vriendenbrood, 
aan tafels van verlangen en ver van ons de dood. 
Want ... 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 
 



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, voor ieder van ons 
blijft Gij op de uitkijk staan. 
Door U opgevangen met open armen, 
willen wij op onze beurt 
warmte en hoop zijn voor anderen. 
Breng op die manier  
alle mensen over de gehele wereld bijeen  
tot een warm bondgenootschap 
van liefde en barmhartigheid. 
Dan kan er feest en vreugde zijn in Jezus’ naam. 
Amen. 

Om in stilte te lezen 
 

Barmhartigheid is een sleutelwoord in de 
Bijbel. Het is de vertaling van twee Hebreeuw-
se woorden.  
 
Het eerste is ‘chèsèd’. Dat gaat over datgene 
wat in een onderlinge relatie tussen mensen 
zekerheid geeft: verbondenheid, solidariteit, 
liefde, gunst, trouw, genade.  
 
Een ander aspect van barmhartigheid wordt 
uitgedrukt door het Hebreeuwse woord 
‘rachemiem’. Dat woord betekent: zich één we-
ten met de ander, ontferming, vergeving, 
daadwerkelijke liefde.  
 
Het Griekse woord voor barmhartigheid ‘eleos’  
kennen we van ‘Kyrie eleison’. 

Barmhartigheid is een manier van leven die 
geen mensen uitsluit, maar mensen samen-
brengt.  

Voorbeden   
Bidden wij voor mensen  
die zijn zoals de jongste zoon, 
mensen die hun land verlaten,  
op zoek naar een ander leven. 
God, laat ze mensen ontmoeten  
die hun de gastvrijheid schenken van hun hart, 
die hun een plaats aanbieden  
waar ze thuis kunnen zijn. 

Bidden we voor mensen  
die zijn zoals de oudste zoon, 
mensen die vastzitten  
aan vastgeroeste patronen en denkbeelden  
en geen heil zien in verandering  
of in het onverwachte. 
God, laat hen op weg gaan  
in het vertrouwen dat wie zich prijsgeeft,  
iemand is naar uw Hart. 
 
Heer, wees ons genadig ... 
 
Bidden we voor mensen 
die zijn zoals de barmhartige vader, 
mensen met een groot hart  
vol liefde en barmhartigheid. 
God, laat hen heel hun leven 
barmhartige en milde mensen zijn. 
En geef dat ook wij zulke mensen mogen worden. 
 
Heer, wees ons genadig ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in God  
die met mensen op weg gaat,  
die van mensen houdt,  
die mensen aan mensen toevertrouwt,  
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden. 
 
Wij geloven in de verrezen Christus.  
Naar zijn voorbeeld  
willen wij dienstbaar zijn. 



Wij geloven in zijn droom:  
mensen gelukkig maken  
in een wereld van liefde  
en barmhartigheid voor elkaar. 
 
Wij geloven in de Geest  
die ons tot liefde roept. 
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,  
als brood en wijn,  
als dank en vergeving. 
Hij roept ons samen  
in de gemeenschap van de Kerk. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
Toen zijn jongste zoon 
na jaren thuiskwam, 
maakte zijn vader alles klaar 
voor een groot feest. 
Zo willen we ook vandaag doen, God,  
gemeenschap vormen en samen feestvieren, 
omdat wij bij U mogen thuiskomen. 
Leer ons ook thuis komen bij elkaar. 
Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Om te komen tot onszelf, 
tot het stil en diep geheim 
dat ons leven draagt, 
daarom noemen wij uw naam: 
 

God, onmeetbaar en onzichtbaar, 
als een woord aan ons gegeven, 
steeds aanwezig in ons midden 
als de warmte om ons heen. 
 

U noemen wij:  vader, moeder, 
vuur en adem van ons leven, 
lieve schaduw, zachte vrede, 
altijd bezig in ons hart. 
 

U danken wij voor iedere mens 
die op aarde leven mag, 
voor ieder kind dat wordt geboren, 
voor ieder die een ander vindt. 
 

In U wonen wij als een huis 
waar ruimte is voor mensen, 
waar mensen ergens voor elkaar 
een plaats bewaren in hun hart. 
 

Op U hopen wij, hoe dan ook  
om de wereld te redden, 
dat de dood het laatste woord niet is 
en dat mensen vrij-uit gaan. 
 

Omdat wij zo in U geloven, God, zingen wij U toe: 
 

Heilig, heilig, heilig ... 

U danken wij, vast en zeker 
voor Jezus van Nazaret, 
van wie wij de naam bewaren 
en doorgeven aan onze kinderen. 
 

Hij was arm met de armen 
en Hij droeg liefde voor iedereen. 
Daarom was Hij niet klein te krijgen 
door de werkelijkheid van de dood. 
 

Hij heeft ons aangewezen 
hoe wij ons leven kunnen gaan: 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn.   (…) 
 

In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 

Daarom smeken wij U, God, om bevrijding 
voor hen die onrecht wordt aangedaan, 
dat wij kracht krijgen in onze handen 
om recht te doen en op te staan.  
 

U zoeken wij om troost te vinden 
in ons mateloos verdriet 
wanneer idealen verloren zijn 
of wanneer een mens sterven moet. 
 

Daarom bidden wij, ook vandaag, 
voor allen die gestorven zijn 
en die wij blijven meedragen 
in onze gedachten en in ons hart.  (…) 
 

Wij danken U, God, om het licht 
dat doorbreekt als wij donker zijn, 
om de toekomst die wij dromen 
en om de liefde om ons heen.   
 

Zo willen wij gaan op zijn weg 
en een handvol brood zijn voor elkaar, 
zo willen wij samen door het leven gaan 
en bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
God wil vrede tussen Hem en alle mensen  
en tussen de mensen onderling.  
Die boodschap is ons door  Jezus gebracht.  
Daarom mogen wij bidden: 
Heer Jezus,  
vervul ons hart met uw verzoenende kracht,  
opdat wij meer en meer verlangen naar heling  
van wat gebroken is in ons, door ons en tussen ons.  
Mogen wij zo vrede vinden. Amen. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

En geven we die vrede ook door aan elkaar. 


