
De verjaardagskalender in het kader van 
800 jaar Sint-Niklaas is nog steeds 

te verkrijgen aan € 10,-. 
U vindt deze 

aan het koffiehoekje, 
achteraan in de kerk. 

U wordt trouwens uitgenodigd om, 
zoals elke zondag (gratis) een drankje 
te halen aan ons koffiehoekje en even 

te blijven 'hangen' voor een babbel! 

Tereken overleg(t) 
Van harte welkom op deze informatie- en inspraak-
avond van de geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken 
op donderdag 8 juni, in het vergaderzaaltje van  
“Ons Huis” (Schoolstraat 270, links op de koer).  
Welkom vanaf 19u45, start om 20u,  
einde vergadering om 22u.  

Op de agenda: 
 Korte bezinning / gebed.

 Hoe vieren we op Tereken in de toekomst?

Onze priester Luc Maes heeft laten weten dat hij 
om gezondheidsredenen in de nabije toekomst stopt 
als parochieadministrator van Sint-Jozef en geen vast 
engagement meer kan opnemen. Dit wil onder meer 
zeggen dat we een andere pastoor krijgen en andere 
voorganger(s) voor de eucharistievieringen. In de 
nieuwe parochie in Sint-Niklaas wordt hier voor een 
nieuwe regeling uitgewerkt. Deze avond willen we 
samen bespreken hoe wij de toekomst van onze 
vieringen zien (gebedsdiensten, voorgangers,….). 
Het is belangrijk dat we dit met veel mensen van 
onze geloofsgemeenschap kunnen bespreken en 
overleggen zodat we keuzes kunnen maken die door 
velen gedragen worden. Daarom verwachten wij 
dat ieder van u aanwezig is, want we horen graag 
ook uw mening. 

 Pauze met hapje en drankje

 Terugblik op de voorbije activiteiten van onze ge-
loofsgemeenschap : vieringen vasten, Goede Week,
Pasen, 800j kerk Sint-Niklaas, Vormsel, eerste
communie, Pinksteren, Heimolenkapel,
kiemkrachtgesprekken, ...

 Jaarlijkse evaluatie van werking Lieve.

 Vooruitblik op de komende activiteiten

 Nieuws van dekenaat en parochie, Kerkfabriek en
VZW ’s, Pastoraal Team Tereken (PTT)

 Rondvraag

Lied 

Hier wordt een boek opengelegd 
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt 
en die naar ons wil horen. 

Hier delen wij het levensbrood 
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, 
vervuld van oude wensen. 

Welkom 

Zingend bidden om Gods nabijheid 

7e  paaszondag - jaar a 
28 mei 2017 

In gebed verbonden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
God, al hebben onze ogen U nooit gezien, 
toch weten we dat Gij bestaat, 
want Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden. 
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt  
en hoezeer Gij ons liefhebt. 
Leer ons weer te luisteren naar uw woord, 
zodat wij straks in daden   
uw liefde zichtbaar maken aan alle mensen, 
Geef ons daartoe uw geestkracht, 
dat vragen wij U  
voor vandaag en de dagen die komen. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De liturgie van deze zondag wordt gekenmerkt 

door een sfeer van inkeer en gebed. 

De eerste lezing schildert ons de kring van de leerlingen 
die, na Jezus' hemelvaart, wachten op de Geest  

en eensgezind volharden in het gebed. 
In het evangelie horen wij het grote gebed van Jezus. 

 
Eerste lezing Handelingen 1, 12-14 
 
Orgel    
 
Evangelie    Johannes 17, 1-11a 

 
Acclamatie 
In Taizé worden de liederen vaak herhaald ter  

meditatie. Daarom zingen wij dit Taizélied 3x na elkaar. 
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PINKSTERWAKE: zaterdag 20.00u 

Jokri Waasland organiseert aan de vooravond van  
Pinksteren, zaterdag 3 juni, haar Pinksterwake  

om 20.00u. in de Sint-Nicolaaskerk. 
Onze jokrieten verzamelen om 17.30u. in de dekenij voor 

de frietjesmaaltijd. Om 19.00u kunnen vormelingen in de 

kerk kennismaken met onze werking. Om 19.30u zingen 
we in, ondersteund door het Sint-Ceciliakoor. Na de  

wake nodigen we u uit voor een hapje en een drankje..   

PINKSTERVIERING TEREKEN:  
zondag 4 juni om 10.30u met Fiori Musicali 
 

BEDEVAART HEIMOLENKAPEL:  
maandag 5 juni om 14u30  
met Fiori Musicali. 

Gebed 
God, onze Vader, 
het Woord dat uw Zoon ooit gesproken heeft 
blijft klinken tot op vandaag. 
Wij bidden U:   
geef dat wij in de kracht van de Geest 
levende getuigen van Hem zijn. 
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. 
Amen. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breng ons waar er in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw geest doorheen de kilte 
breekt en zalft en harten heelt. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 
 



Bidden om vrede 
God, mag uw Rijk van vrede, liefde en gerechtigheid 
komen, niet ver van ons, niet later, maar hier en nu. 
Dan zal onze wereld lijken op de aarde  
die Gij voor ons droomt. 
Help ons vrede te maken voor elkaar, 
steun ons bij wat goed is  
en laat ons een troost zijn voor elkaar.  
 

Die vrede zij altijd met u.  

En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidden is 

lichamelijk en geestelijk gezond. 
  

De rust. 
De stilte in en rond je lichaam,  

de stilte in je hart. 

Ze maken plaats en scheppen ruimte 
voor de onzichtbare wereld, 

voor kosmische krachten. 
  

De geest, 
die alles beweegt 

en wachtend reeds in je aanwezig is, 

krijgt nieuwe kansen. 
  

Je zult ‘licht’ ervaren 
en in dat licht 

alles heel anders zien. 

Je zult herschapen worden. Phil Bosmans 
  

 

Homilie 
 
Voorbeden  
Bidden wij voor onze parochies  
en alle christelijke gemeenschappen.  
Dat zij blijvende aandacht hebben  
voor de zorgen en de pijn van zovele mensen. 
Dat zij voor en samen met hen bidden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidden wij voor alle mensen  
die ontgoocheld zijn of bang,  
of met vele vragen zitten voor de toekomt.  
Dat ze moed en vertrouwen putten  
uit het gebed en de steun van medemensen.  
Zend uw Geest … 
 
Bidden we voor alle kinderen  
die voor het eerst Jezus mochten ontvangen  
in de communie of gevormd werden.  
Dat zij op hun levensweg  
boeiende mensen mogen ontmoeten, 
mensen met een luisterend oor,  
een open geest en een oprecht hart. 
Mensen die vreugde en warmte uitstralen, 
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.  
Mag onze levenswijze een aanstekelijk voorbeeld 
zijn om als enthousiaste en blije christenen  
door het leven te gaan. 
Zend uw Geest … 
 
Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God,  
Ik geloof in Hem die wij noemen:  
Ik zal er zijn voor u. 
 
Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 
Op Hem wil ik mij richten 
en zijn voorbeeld maken  
tot de leidraad van mijn leven. 
 
Ik geloof in Jezus. 
In Hem heeft onze God  
een menselijk gelaat gekregen. 
In Hem is de belofte van de Vader  
werkelijkheid geworden. 
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  
en niet vergeefs is gestorven, 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  
in mensen die zijn liefde belichamen. 
 



Ik geloof in zijn Geest, 
die ook vandaag mensen bezielt,  
die hen aanzet om zijn manier van leven  
tot de hunne te maken, 
om de weg te gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede. 
Die ons in herinnering brengt  
dat de God van leven en liefde 
hier en nu aanwezig is 
en ons roept tot een leven, 
waaraan geen einde komt. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven 
God, 
wij zijn hier samen rond uw tafel 
om dankbaar Jezus te gedenken. 
Daartoe hebben we hier brood en wijn  
aangebracht, symbolen van zijn  
blijvende aanwezigheid onder ons. 
Zoals dit brood gemaakt is uit vele graankorrels, 
zo hopen we-  hoe verschillend wij ook zijn - 
gestalte te kunnen geven aan uw Boodschap 
van rechtvaardigheid, vrede en liefde. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
God, onze Heer en Vader, 
wij zijn hier bijeen om U te danken, 
te loven en te prijzen. 
Bij U begint het leven en de liefde; 
alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken. 
 

Gij kent ons, Gij houdt van ons. 
Gij zijt de schepper, 
Gij zijt het begin en het einde van alles. 
 

Uw Zoon is mens geworden. 
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. 
Samen met Jezus Christus en met elkaar 
zijn wij hier om tot U te bidden. 
 

Wij danken U voor heel de aarde: 
voor de bergen en de bomen, 
voor de zon en de zee, 
voor alles wat er groeit en bloeit; 
voor het leven en de liefde, 
voor de mensen hier en overal. 
 

Alle mensen zijn op weg naar U, 
naar uw geluk en vrede voor altijd. 
Daarom zingen wij samen:  
 
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. 

Bidden  .. 

 
Soms is het vragen om kracht bij ziekte 

of om een steuntje in de rug bij een examen. 
Op een ander moment is bidden een klacht. 

"Waarom moest mij dat overkomen?" 

"Waarom laat iedereen mij in de steek?" 
Bidden is: je levensverhaal  

onder Gods ogen brengen. 
Het is zoeken naar een oer-vertrouwen, 

naar een fundament voor je leven. 
Maar bidden is ook in stilte verwijlen 

bij de harmonie in je eigen leven. 

Het doet je dankzeggen voor het goede 
dat je zomaar mag ontvangen. 

Al biddend worden we ons bewust 
van het lijden van mensen, van onze wereld. 

Ingekeerd in onszelf gaan ons de ogen open. 

De droom van God,  
dat alles goed is, 

wordt voor ons een nieuwe opdracht. 
Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid, 

maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor. 
In Gods gezelschap mogen we ons goed voelen. 

Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar. 

In zijn gezelschap krijgt ons leven 
echt waarde en telkens zicht op toekomst. 

Wim Holterman ofsf 

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekort schieten  
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op om goed te zijn. 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, mishandelde mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden, 
voor mensen zonder toekomst 
en voor allen die groot lijden moeten dragen. 
 

Niet voor de dood,  
maar voor het leven hebt Gij ons gemaakt. 

Zend ons uw Geest, geef ons de kracht  
om beter mens te worden; 
dat wij geen leegte najagen,  
geen waarheid ontvluchten, 
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. 
Wij willen het brood van deze wereld  
delen met elkaar 
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan  
vergeven opdat uw rijk kome. 
 

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, 
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht; 
die brood en wijn voor ons geworden is, 
voedsel en vreugde, vergeving van zonden. 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bidden U, Heer, laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 

Dat uw leven en dood ons helpt  

onszelf te geven en niet moedeloos te worden. 
Door Jezus mogen wij ook geloven  
dat mensen blijven leven in uw eeuwige liefde. 
Daarom noemen wij de naam van … 
maar we bidden ook voor allen die gestorven zijn 
en wiens naam niet langer wordt uitgesproken. 
 

Mogen wij allen eens opgenomen worden 
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. 
 

Gij hebt het immers gezegd, Heer, 
en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat. 
 
Onze Vader 
Geven we elkaar een hand om in verbondenheid  
samen te bidden. 

 

 
 

 


