
 
Lied  

Ooit liep Jezus over ’t water, 
Petrus zei: 'Dat wil ik ook'. 
Jezus riep hem en hij volgde 
tot die grote golf opdook. 
Zijn vertrouwen was verdwenen, 
’t water werd een zee van angst 
Jezus stak hem toen de hand toe, 
zijn nabijheid duurt het langst. 
   
’t Is een kwestie van vertrouwen 
dat het toch wel goed zal gaan. 
Want als Jezus heel dichtbij is, 
zal de mens niet ondergaan. 

 

Mensen-k-werk 

06 februari 2022  
Vijfde zondag c - jaar. 
 



Welkom 
 
Gebed om nabijheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laten we naar het diepe varen 
en luisteren naar de grote levensverhalen  
van kleine mensen,  
met begrip voor hun anders-zijn, 
in alle nederigheid en met liefde. 
 
Laten we naar het diepe varen 
en stil zijn bij hen die gemist worden, 
én bij hen die missen. 
 
Laten we naar het diepe varen 
en onszelf bevrijden  
van zelfgenoegzaamheid, 
vol van eigen zelf. 
 
Laten we naar het diepe varen 
en ongeloof en onmacht overwinnen. 
 
Draag mij, God, ... 
 
Een moment met 
en voor de kinderen 
 
 
Evangelie  Lucas 5, 1-11     
Jezus, ik denk aan Jou, 
Jezus, ik spreek over Jou, 
Jezus, ik hou van Jou 



Homilie 
 
Stukje orgelmuziek 
 
Voorbeden 
God, vandaag bidden wij  
om mensen die geroepen worden, 
nu meer dan ooit: 
 
om vrouwen en mannen  
die verschillen overbruggen, 
die tegenstellingen verzoenen, 
die warmte uitstralen 
en uw kerk maken tot een gastvrij huis. 
  
om vrouwen en mannen 
die bestand zijn tegen ontgoochelingen 
en sterkte vinden bij elkaar en bij U. 
  
geef herders aan uw kerk, 
geduldige vissers,  
met netten die niet scheuren, 
woordvoerders van uw boodschap, 
allen samen uw ene, veelkleurige  
en meerstemmige gemeenschap. Amen. 
 
Geloofsbelijdenis   
Ik geloof door alle twijfel heen 
dat Gij de Schepper zijt van alle leven. 
 
Ik geloof door alle twijfel heen 
dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens, 
dat Gij met geen dood genoegen neemt. 
 
Ik geloof met alle hoop die in mij is 
dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, 
te beschermen 
en tot vrede te brengen, 
dat Gij telkens weer in ons  
de hoop doet groeien 
dat de dag van vrede komt 
 
Ik geloof in de voltooiing van de wereld 
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. 
Amen. 
 
Offerande 
 
Gebed over de gaven 
God, brood en wijn  
zijn tekenen van ons zoekend geloof, 
de belofte van onze inzet en engagement. 
Gij blijft bij ons in brood en wijn, 
en helpt ons te leven naar het voorbeeld  
van Jezus, uw Zoon en onze broeder. Amen. 



Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 
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 zeggen "dank Je wel" 
want Jij hebt alles zo prachtig gemaakt: 
de mensen en de dieren, de lucht en de vogels, 
de bloemen en de zee,  
het vele licht dat ons omringt. 
Wij geloven dat Jij hier bij ons bent. 
 
Dank Je voor alle mensen,  
die voor ons zorgen, iedere dag opnieuw. 
Dank Je wel, God voor Jezus,  
jouw Zoon, onze Heer. 
Hij toont ons hoe wij elkaar kunnen vinden. 
Daarom zingen we: 

 

Nu we hier samen zijn, goede Vader,  
denken wij met eerbied aan die laatste avond 
toen Jezus, zoals wij nu,  
met zijn vrienden aan tafel was (…). 
  
En wij bidden: 
 Zijn dood gedenken wij, 
 zijn opstanding belijden wij, 
 zijn toekomst verwachten wij. 
 
Jezus was de vriend van groot en klein. 
 
Wij vragen Je:  
help ons mensen graag te zien, 
niet alleen zij die van ons houden 
maar ook de mensen die niet meetellen  
in onze wereld. 
 
Zegen ook alle mensen die gestorven zijn:  
medeparochianen, vrienden en kennissen. 
Heel speciaal noemen we vandaag (…) 
 moment van stilte 



Meer en meer willen wij op Jezus lijken  
en doen wat Hij gedaan heeft: 
ons leven breken en delen met elkaar. 
 
Zo wordt deze wereld  
een koninkrijk van vrede 
waar vreugde en toekomst is voor allen, 
een wereld waar het goed is te leven  
in de naam van Jezus, jouw Zoon. 
 
Door Hem danken en eren wij Jou, Vader, 
en vervuld van zijn Geest  
dragen wij zijn boodschap verder uit  
tot het einde der tijden.  
 
Dan zullen wij Jou altijd loven,  
danken en eren, samen met Jezus,  
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Onze Vader 
Bidden we met open handen : 
 
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, in eeuwigheid. Amen 
 
Gebed om vrede 
Mag het niet alleen onze wens zijn, 
laten we vanuit zijn Geest zingend bidden: 

Communie 
 
 
 



 
Slotgebed 
Goede God, Petrus en zijn vrienden 
hadden de hele nacht gevist en niets gevangen.  
Ook wij werken voor uw Kerk  
Sterk daarom onze geest en vul onze netten 
met vertrouwen.  
Onze kerkgemeenschap is zoals een boot  
die zijn weg zoekt in het vaarwater. 
Schenk haar een goede bemanning:  
vrouwen en mannen  die alle zeilen  
willen bijzetten om naar uw haven uit te varen. 
Amen. 
 
Mededelingen 

Om in stilte te lezen 
uit: "van aarde en hemel thuis"- KAV-Femma 
  
Wie de gang van de kerk  
bekijkt in de loop van de tijden,  
wordt geboeid door haar grootsheid 
en teleurgesteld door haar kleinmenselijkheid. 
 
Niet langer meer is ze een kerk  
van gezag voor nu en altijd, 
maar meer en meer is ze bezig  
“Gods volk onderweg” te worden. 
Mensen die zich christenen noemen, 
net als allen die leven  
vanuit zijn Geest. 
 
Niet enkel een kerk  
van mensen op zondagmorgen  
is het beeld van de kerk. 
Of evenmin het Sint-Pietersplein vol  
kardinalen, bisschoppen, priesters, zusters. 
 
De kerk is vooral daar waar mensen  
in een houding van solidariteit  
proberen iets waar te maken  
van de Goede Boodschap van God. 
Daar waar goedheid zichtbaar wordt, 
waar mensen niet meer zijn dan anderen, 
maar waar ze er zijn voor elkaar.  

Tereken Overleg-t van 22 februari  
verplaatsen we naar  
dinsdag 22 maart om 20u00. 
We wisselen die avond onder 
meer uit over het thema:  
heeft het ontvangen van  
de communie voor jou een meerwaarde,  
ook als we op zondag samenkomen  
in een gebedsviering? 
Jouw gedachten daarrond nemen we graag  
mee naar de parochieploeg. 



Slotlied 

Zending en zegen 
 

Wie nog vragen of bedenkingen heeft 
bij de uiteenzetting over  

het pastorale plan, nodigen we uit  
om hier vooraan te komen zitten  

voor verdere bespreking. 



Concert Scouts Tereken:  
Zaterdag 19 februari: 20u 
De opbrengsten van dit concertje gaan  
integraal naar het buitenlands kamp  
van de givers!  
Er zijn slechts 150 tickets beschikbaar.  
Bestel je ticket:  
https://forms.gle/Xvdomczpf5iaW2Fe9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Affiches , flyers zijn beschikbaar  
om uit te hangen en rond te delen.  

Ook steunkaarten te verkrijgen. 

https://forms.gle/Xvdomczpf5iaW2Fe9

