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Viering Theresiagemeenschap 
Zondag 28 februari 2016 
Voormalige Synagoge. 
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Welkom 
 
Openingslied  Licht en stem   GvL 639 

 
 



3 

 

Openingsgebed 
 
Heer, als wij u zoeken, bent u er al, 
aanwezig in onze gemeenschap. 
Geef ons vrede,  
vrede die met ons mee trekt, 
en nieuwe wegen opent. 
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Ontsteken van het licht 
 
God, wij zijn hier bij elkaar in uw licht, 
licht dat door de eeuwen aanwezig is, 
in het licht van de dag, van de zon, 
het licht dat de harten van mensen verlicht, 
licht van ons hart. 
 

Bidden wij tot de levende God 
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Gebed bij het lezen van de Schrift 
 

God van vrede, 
die Uw licht laat schijnen voor rijken en voor armen, 
voor sterken en voor zwakken, voor verdrukten en 
vluchtelingen. 
Wij bidden U: vorm ons om tot mensen die rechtdoen aan 
elkaar. Laat niet toe dat wij berusten in het onrecht. 
Leer ons uw wegen gaan van liefde, vrede, verzoening en 
gerechtigheid, naar het voorbeeld van Jezus,  
Uw Zoon, onze broeder. Amen. 
 

Eerste lezing 
God gaf ons de schepping in handen. 
Wij leven in dorpen en steden, plaatsen die ons 
bescherming bieden.  Daar is niets mis mee. 
Maar wel, als bouwen hand in hand gaat met uitbuiting, 
prestige en macht, wat in bouwwerken wordt uitgedrukt. 
Als de armsten misbruikt worden om het vuile werk te doen. 
Zo zorgt arrogantie van de mens al eeuwen voor een kloof 
tussen arm en rijk.  Jezus zegt: “Wat je voor één van de 
minste broeders van Mij doet, doe je voor Mij. 
Als we vandaag stil staan bij de sloppenwijken in onze 
wereld, dan staan we stil bij de minsten. 
Het woord “minsten”geeft te denken: 
Bedoelen we mensen die het minste waard zijn? 
Of mensen die het minste waard gevonden worden, omdat 
ze niets voor de rijke samenleving opleveren? 
Of zijn het mensen die de minste kansen krijgen, het minste 
gezien worden en daardoor het minste inbrengen? 
Waar staan wij zelf? 
Op welke afstand of nabijheid leven wij? 
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Tussenzang   Hoe is uw naam 
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Evangelie  Lucas, 13, 1-9 
 
In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem 
vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van wie 
Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had 
vermengd. Daarop zei Jezus: Denkt ge, dat onder alle 
Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij 
dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als 
gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier 
omkomen. Of die achttien die gedood werden doordat de 
toren bij de Siloam op hen viel: denkt ge dat die alleen 
schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem 
woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot 
bekering komt, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen. 
Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: 
Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant 
stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond 
niets.  
Toen zei hij tot de wijngaardenier: al sinds drie jaar kom ik 
aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er 
geen. Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit? Maar 
de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog 
staan, laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er 
mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar 
vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken. 
 

Overweging 
 
Verstilling 
 
Meditatieve muziek 
 
Vredeswens 
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Woorden van geloof 
 
Ik wil geloven 
in het recht van de minste, 
in de open hand, 
in de geweldloosheid. 
 
Ik geloof in de gekruisigde die leeft, 
in de mislukte die niet mislukt is, 
in de weerloze die door God niet in de steek wordt gelaten, 
in de liefhebbende wiens zaak God tot de zijne heeft 
gemaakt. 
 
God heeft de weerloze niet bewapend, 
Hij heeft hem niet te gronde doen gaan, 
maar Hij heeft hem juist als die weerloze erkend, 
aangenomen en liefgehad. 
In Hem geloven is niets anders dan op Hem ingaan, 
Zijn weg van vrede gaan. 
 
Onze Vastenactie 
 
Voorbeden 

 

God schepper van leven en bevrijder van mensen,  
wij bidden voor de wereld waarin wij leven;  
verdeeld in arm en rijk. 
Wij zijn slecht in staat om eerlijk te delen. 
Schep in ons de kracht om op te staan  
en nieuwe wegen te banen. 

 

Voor alle kinderen, in het bijzonder voor de kinderen in  
Sri Lanka dat ze in gezondheid mogen opgroeien. 
 
Voor de mensen in Sri Lanka dat onze bereidheid tot delen 
voor hen nieuwe wegen mogen openen. 
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Acclamatie: Als alles duister is……….. 
 
Voor mensen die opstaan tegen mensonwaardig handelen, 
overal op onze wereld, om moed en standvastigheid. 
 
Voor mensen die onrecht aan het licht brengen,  
met gevaar hier zelf voor gestraft te worden,  
dat zij zich niet monddood laten maken. 
 
Acclamatie: Als alles duister is……….. 
 
De door ons zelf ingebrachte gebeden 
 
Acclamatie: Als alles duister is……… 
 
Bidden we voor onze gemeenschap.  
Dat onderling vertrouwen mag groeien.  
Dat niemand wordt uitgesloten om  
kleding, kleur of afkomst. 
 
Acclamatie: Als alles duister is……… 
 
God, geef ons een hart dat wijd openstaat  
om lief te hebben. 
Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen  
zodat wij kunnen bouwen aan uw koninkrijk.   
Amen. 
 
Collecte 
 
Onze Vader 
 
Wees gegroet 
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Gezamenlijk Slotgebed 
 
Goede God, 
wij zijn weer gesterkt 
door Uw woorden van bemoediging. 
Blijf bij ons in de tijd die komen gaat. 
Wees ons nabij met Uw genade. 
Doe ons inzien hoezeer wij mensen 
elkaar nodig hebben, 
elk met zijn eigen gaven en eigen roeping, 
dat wij elkaar niet laten vallen, 
maar blijven inspireren  
Uw weg van vrede te gaan  
zoals Jezus deed,  
onze gids en leidsman. 
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zegenbede 

 

Slotlied 
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Voor meer informatie over ons vastenactie project voor de  
Stichting Hulp Aan Sri Lanka, zie de website: 
 
www.stichtinghas.nl 
 
U kunt daar onder andere de bestuurs samenstelling en de 
financiele verantwoording van voorgaande jaren vinden. 
 
Het ANBI banknummer van de stichting HAS is: 
 
NL73 RABO 0101399243 ten name van Stichting Hulp Aan 
Sri Lanka 2, Rabobank Haaksbergen-Enschede.  
 
 

http://www.stichtinghas.nl/
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Voor meer informatie over de Theresia Gemeenschap 
zie onze website: 
 
www.theresiagemeenschap.nl   
 
Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van ons 
nieuws stuur dan een e-mail naar: 
 
info@theresiagemeenschap.nl 
 
 

 
Secretariaat van de Theresiagemeenschap is: 
Grotestraat 79 
7622GB  BORNE 
E-mail adres;  secretariaat@theresiagemeenschap.nl  
 
 

http://www.theresiagemeenschap.nl/
mailto:info@theresiagemeenschap.nl
mailto:secretariaat@theresiagemeenschap.nl
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Bouw van de St. Joseph School - Sri Lanka  
Graag meld ik nieuws betreffende de bouw van de St. Joseph School 
voor de gehoorbeperkte en dove kinderen te Kuliyapitiya op het eiland 
Sri Lanka. Met een dertien tal ondernemingen uit Twente bouwt mijn 
stichting Hulp aan Sri Lanka te Haaksbergen momenteel een instituut 
voor doofstomme kinderen. Het gaat om een reeds bestaand gebouw 
dat fors wordt uitgebreid met slaapkamers, eetzalen, leslokalen etc.  
 
Een van de projecten van de Stichting Hulp aan Sri Lanka. 
Overgenomen uit de nieuwsbrief Nr. 10     januari 2016 
 


