
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Herinneringsviering 

"Kind, jij woont nog steeds in mijn hart" 

voor liefhebbenden van een overleden kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom, 
Jij die leeft met een lege plek door het overlijden van je kind, 
Jij die betrokken leeft bij mensen  
die hun kind uit handen moesten geven, 
Jij die familie of vriend bent van dit kind. 
 

Deze gebedsviering gaat door op  
zaterdag 30 januari 2016 om 15u30  
in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3, Sint-Niklaas. 
 

Ook bijzonder welkom op de broodmaaltijd daarna,  
waar we met elkaar kunnen samenzijn. 
 

Inschrijven voor de viering en/of broodmaaltijd. 
graag voor 23 januari 2016. 
Lieve Van Driessen, Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas 
 lieve.vandriessen@telenet.be 
 Of via de link op de website: www.terekenparochie.be 

Inleiding   

God, oorsprong van al, 

God verlangend, God barend, God scheppend 
aarde en water werden geschapen. 

En God zag dat het goed was. 
 

Water, bron van leven, 
vruchtwater, kind in wording, wachtend op geboorte 

de weg naar bestaan, de weg naar leven. 
 

Door het water gaan 
aarzelend, zoekend, tastend, 

niet wetend waar uit te komen, 
steeds proberend, steeds een nieuwe kans. 

Door het water gaan,  
een leven lang op weg zijn, een levensweg. 
 
 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom 

Een uur samen voor bezinning en gebed, 

een uur van ontmoeting, 

daarbij alles meenemend 
wat ons in het leven bezighoudt. 
 

En zo luisterend naar woorden  

die ons van eeuwen worden aangereikt. 
Mag in dit uur  

de geest van die liefste mens van God 

ons openmaken voor dit ongekend initiatief. 

 

Doop van de Heer 
b-jaar - 
10 januari 2016 
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Gebed om dichter bij God te komen    
Er is in ons bestaan, 
zoveel stil verborgen 
wat alleen door mensen 
die met het leven hecht zijn verbonden 
kan worden gezien en gehoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is in ons bestaan zoveel diep geheim, 
wat alleen door mensen 
kan worden geproefd en gesmaakt 
die vertrouwd zijn met groei en verval. 
Christus ontferm U, … 
 
Er is in ons bestaan zo'n verre goede toekomst 
die alleen door mensen 
wordt vermoed en verhoopt 
wanneer ze in elkaar zijn geborgen, opgegaan. 
Heer, ontferm U … 
 
Er is in ons bestaan zoveel, God 
dat spreekt van U,  
Gij die niet te noemen zijt, niet te zien, 
alleen in liefde en trouw 
ontroerd, verwonderd te beleven. 
 
Gloria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

Om in stilte te lezen 
Voor wie gedurig stilte zoekt 
gaat het Leven spreken, 
komt aan het licht wat verborgen is. 
 

Aan wie gedurig wil zien en horen 
hoe alles komt en gaat 
groeit, bloeit en vervalt, 
geeft het leven zijn geheimen prijs. 
 

Voor wie, ondanks alles, 
in vertrouwen leeft, 
in weer en wind zich geborgen weet, 
komt Gij, God, 
door lach en traan 
helder in zicht 
en gaat vroeg of laat 
uw vrede open. 

Onze Vader 
 
Bidden om vrede  Nelly Maes 

Gebeden eeuwen lang: 
geef ons de vrede, 
gewenst, gekoesterd en gegeven: 
de vrede zij met jou. 
 

Gezocht en weergevonden, 
ons erfgoed voor altijd. 
en zie ze nu gehavend, 
gewapend en gewond, 
verjaagd door wat we zochten 
verruild voor geld en goud. 
  

Geef ons de vrede nu in onze dagen 
de wegen door de zandwoestijn 
de vrijheid voor wie er om vragen 
verbonden 
met wie vluchteling zijn. 
  

Laat ons de vrede delen 
en daarmee gelukkig zijn.  
         
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed Toon Hermans 
Heer, geef mij de genade 
om mijn medemens te zien 
met de ogen van de liefde. 
Maak mij nederig en onbaatzuchtig. 
Want alleen langs deze weg 
kom ik uit bij de anderen,  
die mijn liefde nodig hebben. Amen. 



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

Heilig, Heilig, ... 
 

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, 
Gij weet dat wij tekortschieten  
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons op 
om recht te doen en goed te zijn. 
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen,  
mishandelde en hongerige 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 (…). 
 

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

Wij bidden U, Heer, 
laat de Geest van uw goedheid 
onder ons blijven verder leven. 
Moge uw leven en dood 
ons helpen ook onszelf te geven 
en nooit moedeloos te worden. 
Moge 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. 

Stiltemoment 
 
Gebed   
God, onze Vader, 
met vele mensen zijn wij samen onderweg. 
Wij zijn gedoopt in uw naam. 
Geef ons een duwtje in de rug 
om goed samen te werken en te leven, 
zodat iedereen kan zien 
dat liefde voor U en voor elkaar  
het allerbelangrijkste is. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
We horen vandaag twee toekomstbeelden die oproepen 

om in beweging te komen. 

Jesaja schildert het einde van de ballingschap: 
God begint opnieuw met zijn volk. 

 
Jezus beantwoordt aan het beeld dat Jesaja schetst: 

Hij zal ons met liefde leiden. 

Daartoe laat Hij zich dopen met water en geestkracht. 
Zo zal Hij het vuur in mensen aanwakkeren 

 
Eerste lezing Jesaja 40,1-4.6-7 
 
Lied 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht 
een warmt' in hart en ogen. 
 
Evangelie  Lucas 3, 15-16; 21-22 

 
Homilie 
 
Een stukje muziek     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeden 
Laten we bidden tot God 
in naam van Hem,  
die het geknakte riet niet zal breken, 
de kwijnende vlaspit niet zal doven. 
 
Biddend voelen wij ons verbonden 
met de meest kwetsbaren onder ons. 
Wij denken in het bijzonder 
aan de kinderen in ons midden, 
al die jonge mensen,  
wier leven nog aan het begin staat 
en als een onbeschreven blad is. 
Zalf hen met heilige Geest, God 
en geef hun uw kracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = daar waar liefde is en goedheid, 
     daar woont God 
 

Biddend voelen wij ons verbonden 
met hen die als een riet geknakt zijn,  
maar niet gebroken. 
Wij denken in het bijzonder  
aan onze zieken en bejaarden, 
naar lichaam verzwakt,  
maar vaak innerlijk heel sterk. 
Neem hen op in uw liefde, God, 
en neem hen aan 
als uw veelgeliefde kinderen. 
Ubi Caritas... 
 
Biddend voelen wij ons verbonden 
met hen wier stem niet wordt gehoord, 
wier leed niet wordt gezien. 
Wij  denken in het bijzonder  
aan de stille armen onder ons 
en aan allen die - om welke reden dan ook -  
niet voor zichzelf kunnen opkomen. 
Zalf hen met uw liefde. 
Ubi Caritas... 
 
Biddend voelen wij ons verbonden  
met onze overledenen 
en met hen die in ons hart en in onze herinnering  
aanwezig blijven. 
Neem hen bij de hand, God 
en waak over hen. 
Moment van stilte 
 
 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerande   
 

Gebed over de gaven 
Goede God, 
met deze gaven 
gedenken wij uw uitverkoren Zoon. 
Als brood gebroken 
en als wijn gedeeld 
is Hij teken van menslievendheid. 
Geef dat wij als gedoopte mensen  
mogen groeien naar zijn beeld en gelijkenis. 
Dit vragen we U in Jezus’ naam. 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. 
 


