
 

 

 

 

Wij nodigen jong en iets ouder graag uit voor de Sint

-Valentijn-Anders-wandeling. 

Deze inspirerende toegankelijke wandeling vertrekt 

aan de kerk in Belsele en is ongeveer 4,5 km lang.  

Onderweg vind je 8 borden met QR-code. Daarmee 

kom je telkens terecht bij een liefdevolle getuigenis 

met een aanzet om van gedachten te wisselen. 

De route (plan + beschrijving) + opdrachtjes voor de 

kinderen vind je via Parochie Heilige Nicolaas van Myra 

Concert  

Scouts Tereken 

Ticket: € 7,-. 

Te bestellen via: 

grl@tereken.be 

Benefietconcert =  

6e zondag C-jaar 

13 februari 2022 

 

In liefde 

Voor de liefde (Gerard Bodifée) 

Voor de liefde 

is het heelal te klein. 

De Liefde moet oneindig zijn 

of zij is niets. 

Maar er is hoop. 

Het heelal zet uit, 

en de liefde is geduldig. 

Lied: Liefde eenmaal uitgesproken 

Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid (Phil Bosmans) 

Liefde is de enige sleutel die past op de poorten van 
het paradijs.  
Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach, in elk 
woord, in elke genegenheid aan een ander gegeven. 
Er ligt een stukje paradijs in elk hart, dat een haven 
is, in elk huis dat een huis wordt met brood en wijn, 
met wat menselijke warmte en een lied in de avond. 
Er ligt een stukje paradijs in elke oase, waar liefde 
bloeit en mensen voor elkaar weer 'mens' zijn gewor-
den als familie voor elkaar. 

https://www.kerknet.be/organisatie/parochie-heilige-nicolaas-van-myra-sint-niklaas


Lied: Dat het licht in ons mag blijven branden 

Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen, 

God verdrijft het duister, laat geen mens alleen. 

Gebed 

God, Vader van alle mensen, 

uw liefde gaat uit naar armen, hongerigen, bedroef-

den, en naar allen die zich voor hen inzetten. 

Wij bidden U:  

maak ruimte in ons hart en in ons leven, zodat uw 

boodschap van liefde in ons vrucht mag dragen. 

Amen. 

Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing drukt Jeremia ons op het hart,  
dat wanneer we op God vertrouwen, we geworteld 
staan in zijn liefde. 
In de zaligsprekingen zegt Jezus dat niet rijkdom of 
aanzien gelukkig maakt, maar dat iedereen die zich 
klein durft maken, de liefde van God zal vinden. 

Eerste lezing  

Jeremia 17, 5-8  

Orgel 

Kindvriendelijk moment 

 
 

Evangelie  

Lucas 6,17.20-26 

Homilie 

 

Mededelingen 

Slotgebed  

Liefde is bron zijn, 
is water, vuur en zon zijn 
is elkanders lasten dragen 
door goede en kwade da-
gen 

is gegeven zijn 
is in elkaar verweven zijn 
is op elkander wachten 
is zoenend pijn verzachten  
en tot de handen beven 
elkander zegenen en vergeven. 

Goede God, laat ons zo getuigen zijn van uw liefde. 

Slotlied: Liefde, eenmaal uitgesproken 

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van Liefde, Liefde zelf. 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze website is vernieuwd! 
Neem zeker eens een kijkje:  
mooie vormgeving en duidelijk! 

Met dank aan Robin, Joris en Dré! 

www.sintjozeftereken.be. 



In vriendschap als genade 

en in goede wil geloven, 

elkaar genezen met vergiffenis, 

het smeulend vuur der hoop niet doven, -  

misschien dat het een droom, maar vrede is. 

De volle prijs voor het geluk betalen, 

getuigen metterdaad dat liefde heilig is, 

de trouw van God in eigen trouw vertalen, -  

misschien dat het een droom, maar vrede is. 

Een teder mens zijn en voor anderen doen 

wat troostend als een wonder is, 

zijn hart verpanden aan Gods visioen: 

een goede aarde die wat hemel is, -  

misschien dat het een droom, maar vrede is. 

Communie 

 

Om in stilte te lezen 

Liefde (Kris Gelaude) 

 

 

 

Liefde, 
een woord 
een wijkplaats en  
een land van dromen. 
Een strand van tij en tegentij. 
Van overvloed en schaarste. 
Maar over alles heen 
een tijdloos onderkomen. 

Altijd een onvermoede weg 

om samen te verkennen. 

Langs zachte beemden, taaie kliffen. 

Met vergezichten van vervoering 

of talmend aan de grenzen van verschil. 

Dan toch weer nieuwe kansen. 

Genoeg voor elk. 

En als het donker wordt 

de waarborg van nabijheid 

in een kopje warme melk 

met honing. 

Liefde ontsluit je 

neemt je mee. 

Maakt buigzaam, kwetsbaar, lenig. 

Wonder kunst 

om levenslang te oefenen. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 
die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 
die mij liefheeft als een vader 
en voor mij zorgt als een moeder; 
die mij troost en vergeeft 
en die mij altijd de mogelijkheid geeft 
opnieuw te beginnen. 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die, door God gezonden, mens is geworden, 
om ons nabij te zijn; 
die, helend en genezend, ons de liefde heeft voor-
geleefd. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
die bezielt en vreugde brengt, 
die de mensen hoop geeft, 
die de bron is van mijn geloof. 

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 
om in verbondenheid Gods droom waar te maken: 
een nieuwe aarde die wat hemel is. 
 

Voorbeden  

Voor mensen die twee aan twee  
samen door ’t leven gaan, 
dat zij Gods liefd’ en vree 
aanwezig voelen en verstaan, 
opdat zij in goede én in donk’re dagen 
elkander helpen en op handen dragen. 

Voor mensen die werden gekwetst in hun hart 
al ging hun relatie hoopvol van start. 
Dat ze nieuwe kansen krijgen en geven 
tot ieders geluk van leven. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

(= daar waar liefde is en goedheid, daar is God) 

Voor kinderen, ouders en grootouders, 

dat ze elkaar -ondanks corona- kunnen omarmen, 

troost vinden op de sterkste schouders 

en zich aan elkaars liefde warmen. Ubi caritas... 

Voor mensen wiens geliefde na vele jaren 

als eerste ging naar de overkant. 

Dat zij de nabijheid blijven ervaren 

en hun verdriet verwerken langzamerhand 

Mogen zij - door liefdevolle mensen omgeven -  

weer zin krijgen in het leven.Ubi caritas... 

Voor onszelf, dat wij ondanks alle kleinheid 

elkaars vriendschap aanvaarden 

en samen in verbondenheid 

in Gods Liefde mogen ‘aarden’. Ubi caritas... 

 



Offerande 

Gebed over de gaven 

God die ons aanraakt als een vader of een moeder, 
dit brood en deze wijn spreken van verbondenheid 
van mens tot mens, van U met ons, van ons met U. 
Wij bidden U: 
maak ons tot mensen naar uw hart, 
die door breken en delen 
uw liefde vermenigvuldigen. 
Dit vragen wij naar het voorbeeld van Jezus, 
uw Zoon, die ons voorging in liefde 
en dit blijft doen vandaag en morgen en altijd. 
Amen. 

Bidden bij brood en wijn 

De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen we dank aan de Heer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Wij danken U, God, voor de liefde  
die Gij ons geeft door Jezus Christus,  
want waar Hij was,  
kwamen lammen weer te been,  
gingen doven de oren open, 
werd de besmette melaatse in de kring opgenomen, 
werd zieken de straffende vinger van God 
uit het hoofd gepraat. 

Waar Hij was verliet Gij, God, uw hoge hemel 
en werd Gij een Vader, die leeft en lijdt in mensen. 
Hij vuurde mensen aan  
en getuigde van liefde sterker dan alle dood. 

Hij vertelde over het alledaagse leven: 
over een zaadje zo klein en de boom zo groot, 
over een man met schuren vol 
en zo arm als wat, 
over een kind dat wegliep en terugkwam, 
over de mensen die, bij het goede dat ze doen 
en het kwaad dat ze laten, 
niet weten dat zij God voor zich hebben. 
Duidelijke taal voor wie horen wilt. 

Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop: 
zalig de armen,  
want je bent niet gelukkig om wat je bezit  
en je wordt niet rijk van wat je hebt. 
Zalig die van wapens niet willen weten, 
ze winnen de wereld zonder geweld. 

Zalig die hun zinnen zuiveren, 
ze vinden God in de diepte van hun hart. 
Zalig die deemoedig zijn: als een kind  
bij zijn moeder, zijn zij geborgen bij God. 

In dit vertrouwen  
heeft Hij van het leven afscheid genomen en  
heeft Hij het grootste gebaar van Liefde gesteld: (...)  

Zingend getuigen wij van ons geloof en vragen U: 

Zing van de liefde, sterk als de dood! 
Goddelijk vuur, wees ons dagelijks brood. 

God, wij danken U omdat Gij aan het werk zijt, daar 
waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, 
daar waar mensen de handen in elkaar slaan, 
en samen kleine stappen zetten 
om deze wereld om te bouwen 
tot een wereld zoals Gij hem droomt. 

Wij danken U 
omdat Gij aan het werk zijt 
in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet 
voor vriendschap, vrede en rechtvaardigheid. 

Wij bidden om warmte en leven 
voor hen die gestorven zijn (...), 
Laat hun liefde onder ons blijven,  
sterker dan de dood. 

Zing van de liefde, sterk als de dood! 
Goddelijk vuur, wees ons dagelijks brood. 

Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 
Breng alle volken en rassen, 
alle rangen en standen samen in uw rijk, 
hoe verschillend ze ook zijn. 

Dan wordt deze aarde opnieuw 
bewoonbaar door onze liefde, 
onze goedheid en menselijkheid.  
Amen 

Onze Vader 

Gebed om vrede (M. Weemaes) 

Met schroom en eerbied 
over tere dingen spreken, 
zachtaardig omgaan  
met wat kwetsbaar is, 
het goede hart van een mens 
niet breken, -  
misschien dat het een droom, 
maar vrede is. 

Wat bloemen zaaien in een verschraalde tuin, 

een kind opnemen dat van niemand is, 

voor eenvoud kiezen boven een fortuin, -  

misschien dat het een droom, maar vrede is. 


