
De wonderen zijn de wereld niet uit. 

3 vormingsavonden over ‘wonderverhalen’ 

- woensdag 8 februari 2017 
- woensdag 22 februari 2017 
- woensdag 8 maart 2017 

telkens van 20 tot 22 uur in ‘Ons Huis’. 

De ‘wonderverhalen’ in de 
evangelies vertellen ons op 
de eerste plaats heel wat 
over de levenswijze van Je-
zus. Hoe Hij met mensen 
omging. Hoe Hij door zijn 
nabijheid mensen kon hel-
pen. 

Ze vertellen ons ook heel 
wat over geloven in God. 
Zijn naam is ‘Ik ben er en ik 
zal er zijn voor jou’. Is het geen wonder dat wij 
ook vandaag nog kunnen geloven in een God die 
er is voor elk van ons? 

We gaan op zoek naar de betekenis van die verha-
len voor ons leven als gelovige mensen. 

Deze avonden worden u gratis aangeboden.  
Wel is het nodig om op voorhand in te schrijven. 
Schrijf in, ten laatste vandaag, 5 februari 2017 
op het parochiesecretariaat, Tereken 5a 
of mail naar secretariaat@sintjozeftereken.be. Er 

liggen folders achteraan in de kerk. 

Zondag 12 februari: viering 'liefde blijft' 

'Ik ben er voor jou … als muziek in de oren':  
Liefde blijft van ouders tot kinderen  
(en natuurlijk omgekeerd),  
van pasgehuwden tot jubilarissen,  
van vrienden tot vriendinnen,  
van hen in het leven hier  
tot het leven na de dood.  
Daarom nodigen wij ieder van u uit  
om mee te vieren om 10u30, hier in de kerk. 

Lied 

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 

Welkom 
Van harte welkom aan de kinderen die op 25 mei 
hun eerste communie zullen doen en aan hun  
ouders. Een van hen, Viefke, zal samen met haar 
broer Jenne gedoopt worden in deze viering. 
Vorige week vierden we dat de namen van alle  
kinderen in de palm van Gods hand geschreven 
staan. Hij zal niemand vergeten of in de steek  
laten. Vandaag gebruikt Jezus het beeld van zout 
om aan te geven wat mensen voor elkaar kunnen 
betekenen: zout uit Gods hand. 

5e  zondag door het jaar - a 
5 februari 2017 

Zout 
uit Gods hand 
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Bidden om Gods nabijheid  
God,  
Gij zijt er voor ieder van ons. 
Gij zendt ons naar elkaar 
om voor elkaar te zorgen, 
om kinderen groot te brengen, 
om de wereld leefbaar te houden, 
om het leven ‘goed’ te laten zijn. 
Jezus heeft aan zijn leerlingen gezegd 
“jullie zijn het zout voor de aarde”. 
Wees bij ons in deze viering, 
zodat wij als zout uit uw hand 
al het goede in het leven  
kunnen proeven en ondersteunen. 
En dat wij vooral al het goede in kinderen 
kunnen voeden en laten groeien, 
als zout uit uw hand. Amen. 
 
Loflied 

Gebed  
God, onze Vader, 
uw liefde hebben wij nodig. 
Jezus kwam als levende getuige van die liefde. 
Open ons hart voor zijn Woord 
opdat wij zijn blijde boodschap 
kunnen verstaan en kunnen beleven 
als zout van de aarde 
en licht voor alle mensen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de eerste lezing roept de profeet Jesaja ons op 
om zorg te dragen voor elkaar, vooral voor de 
mensen die het moeilijk hebben. Jezus gebruikt 
daarvoor in het evangelie twee beelden: 
“jullie zijn het zout van de aarde”, 
“jullie zijn het licht in de wereld”. 
 
Eerste lezing Jes. 58, 7-10  

Slotgebed 
Ik weet niet of ik uw uitdaging wel aankan, God. 
Gelukkig zijn er momenten 
waarop ik voel 
dat mijn inzet voor het evangelie smaak geeft 
aan mijn samenleven met andere mensen. 
Maar er zijn  ook momenten 
dat mijn christen-zijn smakeloos en krachteloos lijkt. 
Schud me dan wakker, God, 
en laat me in het hart van medemensen 
een vuurwerk van tederheid tevoorschijn toveren 
in alle kleuren van de regenboog 
als een wonderlijk samenspel van licht en liefde. 
Amen. 
 
Lied 

Gij die klein en arm zijt, 
deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vrede  
eeuwig toegezegd. 
 
Warmte voor wie koud lijdt,  
een huis voor iedereen, 
God verdrijft het duister,  
laat geen mens alleen. 
 
Morgen, middag, avond, 
bij nacht en dageraad,  
God is licht en leven, 
's mensen toeverlaat. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 



Gebed om vrede en vredewens 
Heer, Jezus Christus, 
maak uw vrede waar in deze wereld.  
Breng volkeren en hun leiders tot elkaar  
en beweeg hen tot eenheid en samenwerking. 
Maak ons tot krachtige mensen  
door wie uw vrede groeien kan, 
maak ons tot zout voor de wereld, 
dat de smaak van de liefde in het leven brengt.  
Wees Gij onze inspiratiebron en onze kracht. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
 

En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen 
 

Genoeg zout? Te veel zout? 
Zonder zout heeft eten weinig smaak. 
Zout doet precies de andere smaken uitkomen. 
Maar als je het zout zelf proeft, 
dan zijn alle andere goede smaken verdwenen. 
 

Licht is er niet om naar te kijken. 
Wie in het licht kijkt, wordt verblind 
en ziet niets meer. 
Licht is er om er mee te kijken 
naar iemand of iets, 
naar al wat mooi en goed is in de wereld. 
Zonder licht is er geen leven. 
 

“Jullie zijn het zout van de aarde.” 
“Jullie zijn het licht in de wereld.” 
 

Jullie zijn het zout 
om alles wat goed smaakt 
in mensen en in de wereld 
aan te wijzen en te accentueren. 
 

Jullie zijn het licht 
dat doet kijken naar wat in mensen 
goed en mooi is, 
naar wat in de wereld 
goed en mooi is. 
 

Zo gebeurt het koninkrijk van de hemel, 
met zout en licht, 
dienaars van het echte leven, 
dienaars van God zelf. 

Orgel    
 

Evangelie   
Matteüs 5, 13-16  
 

Homilie 
 
Doopsel van Viefke en Jenne 
Belofte van de ouders 
Belofte van de peter en de meters 
Handoplegging en belofte van de gemeenschap 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God; 
Hij is een goede Vader. 
Hij heeft ons geschapen 
om elkaar gelukkig te maken. 
 

Ik geloof in Jezus; 
Hij wijst ons de weg. 
Hij kiest voor wie klein is 
en nog groeien kan. 
 

Ik geloof in de heilige Geest; 
Hij helpt ons 
om goed te zijn voor elkaar. 
 

Ik geloof in vele goede mensen 
die zorg dragen voor elkaar 
en voor de hele schepping. 
Bij deze mensen wil ik horen. 

 
Doopsel met water 
Zalving met Chrisma 
Aansteken van de doopkaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeden   
Voor alle mama’s en papa’s willen wij bidden, 
voor alle meters en peters, 
voor alle juffen en meesters 
en voor alle mensen die van kinderen houden, 
dat wij zoals zout in het voedsel 
al het goede in kinderen naar boven laten komen. 

Bidden we voor alle hulpverleners en vrijwilligers, 
die op heel veel verschillende manieren proberen 
om mensen in onze samenleving te dragen: 
dat hun geloof een extra stimulans mag blijven. 
 

Ga met ons door de dagen ... 

God zal je dragen 

zoals een arend 

zijn jongen draagt 

op zijn vleugels 



Dat onze geloofsgemeenschap - als zout en licht -  
het geluk van het christen-zijn mag uitstralen  
en verder dragen.  
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Dat God ons de kracht geeft  
om onze stem te laten horen als het nodig is, 
om oog te hebben voor elkaar  
en te werken aan een rechtvaardige wereld. 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God en Vader,  
met brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon. 
Hij bood ons toekomst van leven,  
door dood en wanhoop heen. 
Sterk ons met uw Geest,  
vervul ons met zijn levenskracht. 
Dan worden wij mensen zoals Hij,  
zout en licht voor deze wereld,  
vandaag en elke dag opnieuw. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Vader, 
wij willen U danken voor al die mensen, 
die, door de eeuwen heen,  
uw oproep hebben gehoord en beantwoord. 
 

Wij danken U voor die mannen en vrouwen 
die op stap zijn gegaan  
voor een betere wereld, 
uw Rijk van vrede en gerechtigheid. 
 

Wij danken U voor hen  
die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, 
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, 
voor de moedigen die het nooit opgeven. 
 

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, 
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft:  
hoe wij met elkaar kunnen omgaan 
armen kunnen helpen, 
bedroefden kunnen troosten, 
voor zieken kunnen zorgen 
en een hart kunnen hebben  
voor mensen die nergens meetellen. 
 

Om zijn voorbeeld 
en om de manier waarop Gij ons liefhebt, 
willen wij U danken en zingen: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd 
hebt in de harten van de mensen, 
hou dit vuur in ons brandend. 
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. 
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen 
om het brood te delen met elkaar.    (…) 
 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 

God, wij danken U 
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.  
 

Jezus heeft ons geleerd 
dat niemand groter liefde heeft 
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander. 
Moge die Boodschap in ons verder groeien. 
 

Wij willen als zout zijn voor de wereld 
en als licht voor alle mensen, 
in het bijzonder voor alle kinderen 
en voor allen die kwetsbaar in het leven staan. 
Wij willen ook verbonden blijven 
met onze dierbare medemensen 
die ons in de dood zijn voorgegaan (…). 
 

Zo kan in verbondenheid  
van de ene mens met de andere 
hier op aarde en over de dood heen 
een nieuwe wereld groeien 
van vrede en vriendschap. 
 

Moge zo het Rijk van uw Liefde 
meer en meer gestalte krijgen, 
vandaag en alle dagen die komen. 
 
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. 


