
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het licht van Gods Woord 
 

Reeds meer dan een jaar schrijft priester Luc Maes  
Bijbelblaadjes onder de titel ‘In het licht van Gods  

Woord’: een Bijbeltekst, een korte bezinning en een 

gebed. De blaadjes staan achteraan in onze kerk  
ter beschikking van de mensen die er interesse voor 

hebben. De uitgeverij Averbode heeft een aantal van 
die blaadjes gebundeld 

tot een boek van 128 blz. 

Op de kaft van het boek 
lezen we:  

 
“Dit boek is gegroeid  
vanuit geloofsgesprekken 
met mensen over Schrift-
teksten. De bedoeling 
was niet zozeer aan  
Bijbelstudie te doen, maar 
te ontdekken wat Bijbelse 
teksten in het menselijk 
leven vandaag kunnen 
betekenen. De teksten in 
dit boek vertolken het 
geloof dat door de Schrift 
wordt gewekt bij mensen die naar God willen luisteren.” 
 

Het boek wordt voorgesteld in de abdij Roosenberg 
(Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster)  

op vrijdag 27 maart 2015 om 19 u. 30.  
Naast een woord van uitgever Filip Noël o.p. en van Luc 

Maes, zal zuster Johannes Fillet van de Sint-Trudoabdij van 
Brugge (vroeger Male)  het boek voorstellen.  

Christophe Burssens bespeelt tussen de toespraken het 

klavecimbel.  
Na de voorstelling is er een receptie. 

 
U bent van harte uitgenodigd. 

Wil wel laten weten als u zinnens bent te komen: 

naar de abdij: info@abdij-roosenberg.be of 03 / 772 33 92 

of naar Luc: lucmaes.belsele@skynet.be of 03 / 772 49 67 

 

Zonder goede grond 

geen vruchten. 
Zonder wortels 

geen stevigheid  
Zonder water 

geen leven. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

22 maart 2015 
 

 
In de vloedgolf  

Rotsvast 
Tien woorden (ten)  
In het volle licht  

 

VAN HARTE 

leven 
 

5e zondag van de 40-dagentijd 
b-jaar   

 

Wees Gij  

vaste grond 
zin van ons bestaan. 
 

Wees Gij  

vruchtbare aarde 
kracht van leven.  

 

Wees Gij  

wassend water  
vrede van ons hart.  
 

Wees Gij  

onze zachte Dan kunnen wij  

sterven 
om te Leven. 
 

Roos Maes 



Voor de viering speelt Christophe van Johann Sebastian 

Bach (1685-1750): Praeludium und Fuga in c (BWV 549) 

 
Lied   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Jezus zegt: 
"Wie zijn leven bemint, verliest het". 
Daartoe zingen wij U: 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus zegt: 
"Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen." 
Daartoe zingen wij U: 
Dat onze ogen opengaan 
voor die flitsen van een nieuwe wereld. 
 
Jezus zegt: 
"Als de graankorrel niet in de aarde valt…" 
Daartoe zingen wij U: 
Dat onze ogen opengaan 
voor die flitsen van een nieuwe wereld. 
 
God van liefde, 
grenzeloos is uw barmhartigheid en uw trouw. 
Gij vergeeft ons, 
op U kunnen we rekenen. Altijd. Amen. 

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 elkaar.  
Want...... 
 

 
Mededelingen  
 
Zending en zegen 
J.S Bach: Praeludium und Fuga in e (BWV 533) 

GOEDE WEEK op Tereken 
 

+ Palmzondag: 29 maart - 10u30 
 Breng gerust je palmtakje mee om het te zegenen.  

+ Verzoeningsviering: dinsdag 31 maart - 19u30 

    We putten uit de bron om tot nieuw leven te komen. 
+ Witte Donderdag: donderdag 02 april -19u30 

    Breng een eenvoudig belegde boterham mee zodat 
    we samen de maaltijd kunnen gebruiken en  

    het laatste avondmaal van Jezus gedenken 

+ Goede Vrijdag: vrijdag 03 april - 15u00 
 Kruisweg in de Sint-Jozefkerk én in Terekenkapel. 

  (Hoek Tereken - Kapelstraat). 
+ Goede Vrijdag: vrijdag 03 april - 19u30 

 viering met koor Fiori Musicali 

+ Nachtwake: vanaf 20u30 blijft de kerk de hele nacht 
open. Het is een bijzonder gebeuren: de kerk die de 

hele nacht open blijft, met wat schaars licht, het kruis 
verlicht en enkele mensen. Of je er nu binnen gaat om 

22u, om 02 u of om 05u: het is telkens net iets anders. 
Wie binnen komt, kiest zelf wanneer je weer buiten 

gaat. Wie graag mee afsluit: om 08u bidden we samen, 

waarna we ontbijten in het zaaltje van de pastorij.  
Welkom, wanneer ook… 



Ons zoeken naar U  
maakt ons tot een volk onderweg. 
Mensen die verdwalen  
worden toegesproken door Jezus, uw Zoon. 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
 

Die laatste avond  (…). 
 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

God, geef dat we mogen geloven 
tegen alle twijfel in. 
Geef dat we mogen blijven hopen  
en vertrouwen. 
Geef ons uw liefde die sterker is  
dan het kwaad en de dood. 
 

Daarom bidden wij ook vandaag  
voor hen die gestorven zijn (…). stiltemoment. 
 

Wij bidden U, Heer God, 
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon 
 

Doe onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid  
brandend houden, 
die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven. 
 

Onze Vader 

 
Gebed om vrede 
 
Communie 
J.S Bach: "Schmücke dich, o liebe Seele" (BWV 654) 

 
Om in stilte te lezen 
Je vindt deze tekst op de voorkant van dit boekje. 
  

Gebed 
God van Jeremia, God van Jezus, 
openhartig mogen wij tot U spreken. 
Ja, zelfs ons beklag doen  
wanneer het ons te hoog zit. 
Gij hoort ons, Gij kent ons van binnenuit. 
Dat mochten wij ook hier ervaren  
verenigd  rond Jezus, 
die het brood breekt en uitdeelt 
en de wijn van belofte heft in ons midden. 
Daar kan geen nacht of ontij tegen op. 
Geef toekomst aan al wat  kwetsbaar is  
in zijn en uw naam, voor altijd. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiltemoment 
 
Gebed 
God, we leven in een wereld  
die vraagt om verandering. 
Uit wat Jezus van Nazareth zei en deed, 
wordt voor ons duidelijk dat Gij, 
de kwetsbaren en weerlozen koestert. 
Mogen wij elkaar aanmoedigen 
om nieuwe wegen te banen   
die leiden naar een doorleefde solidariteit  
met alle mensen,  
door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
God sluit een nieuw verbond met zijn volk. 
De profeet Jeremia brengt God dichterbij, niet via  

rituelen, maar wel via het woord. 
Gods verbond met mensen blijft van kracht,  

alhoewel de realisatie ervan soms anders is  

dan we dromen. Zo maakt Jezus ons duidelijk  
dat er pas vruchtbaarheid is als men kan loslaten.  

Net als de graankoorel die in de aarde valt om vruchten 
voort te brengen.  
 
Eerste lezing Jeremia 31, 31-34  
 
Orgel  
J.S Bach: Allemande in G (uit 5de Franse Suite) 

 
Evangelie  Johannes 12, 20-26 

 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Goede en betrouwbare God. Tot u bidden wij: 

 

Om nederigheid  
voor hen die talentvol en deskundig zijn 
Dat zij niet wijken voor eigenbelang en aanzien 
maar hun capaciteiten inzetten  
voor het welzijn van iedereen.  



 
 
 
 
 
 
Om durf  
voor politieke leiders en verantwoordelijken.  
Dat zij duidelijke keuzes maken in hun beleid. 
Dat zij de solidariteit niet ondergraven, 
maar mensen en organisaties ondersteunen  
die zich ten dienste stellen  
van hen die hulp nodig hebben. 
Zing van de liefde ... 

 
Om helderheid en mildheid  
in ons oordeel over de wereld. 
Dat wij kritisch blijven  
tegenover zij die geld en macht hebben.  
Dat wij zien waar rechtvaardig gehandeld wordt. 
Dat wij de rechten van de zwaksten  
blijven verdedigen. 
Zing van de liefde ... 
 
Om hartelijkheid  
in onze gemeenschappen en kerken. 
Dat wij ons niet verschansen  
in negativisme of cynisme. 
Dat wij het goede leren zien en bevestigen  
en zo de hoop in ons hart en in de wereld  
aanwakkeren. 
Zing van de liefde ... 
 
Geloofsbelijdenis  
geschreven door een vormeling op weekend  
 

Ik geloof in God, 
ik geloof dat Hij fouten kan vergeven. 
 
Ik geloof in Jezus, 
ik geloof dat Hij je op het rechte pad helpt. 
 
Ik geloof in de Geest. 
Ik geloof dat God of Jezus daar in voortbestaat. 
 
Ik geloof in de Heer, 
Ik geloof in mezelf 
en als het even niet lukt, helpt Hij mij. 
 
Geloof in God. 
Geloof in Jezus. 
Geloof in de Geest. 
Geloof in de Heer. 
We zien ze nooit 
en toch zijn ze er voor ons. 
   

Offerande 
J.S Bach: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'  
(BWV 709) 

Gebed over de gaven 
Onze inzet van elke dag, de zorg voor elkaar, 
een graankorrel die in de aarde valt. 
Wie zegt  dat het vrucht zal dragen? 
En toch mogen wij het geloven. 
Gij, liefdevolle God,  
keert het hart van mensen naar elkaar. 
Angst mag verdwijnen, 
vertrouwen komt in de plaats. 
Dat mogen wij vieren met dit brood en deze wijn, 
vruchten van de aarde, teken van het leven  
dat Jezus bracht voor de wereld. Amen.  
 
Gebed bij brood en wijn van leven 

Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan  
te verzekeren, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 

Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen  
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 

Wij danken U, God,  
voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die hongeren  
naar gerechtigheid, 
die lijden omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoeling, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden, 
die zich spiegelen aan de levenswijze  
van Jezus. 
Met hen getuigen en loven wij U, God: 
 

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. 
 

Geen andere zekerheid is ons gegeven,  
Heer God, dan op weg te zijn naar U. 
 
 


