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Gebedsviering 
Theresiagemeenschap 
Zondag 7 oktober 2018 
Locatie: Oude Synagoge 

 
 
 

 
 

“Ik zal rozen doen regenen” 
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Welkom en openingswoord  
 
 
Openingslied: samenzang lied 646 blz. 757 
  
Ik zal rozen doen regenen…………….. 
 
Openingsgebed  
Goede God, aan het begin van deze viering 
willen wij U vragen:  
Wil bij ons zijn in dit uur van gebed,  
verstilling en bezinning. 
Maak het stil in ons 
opdat wij ontvankelijk zijn voor uw boodschap 
van liefde en verdraagzaamheid. 
Theresia van Lisieux is door de kerk heilig verklaard, 
mede door haar volledige overgave aan U. 
Daarmee volgde zij haar hart. 
Moge zij voor ons een voorbeeld zijn wanneer 
tegenslag of ziekte ons treft.  
Heer God, wees een baken voor ons in deze hectische  
en seculiere wereld. 
Dat wij rust vinden door de gedachte dat U in dit uur in ons 
midden bent. 
 
Gebed om vergeving, bidden wij samen 
Er is een weg, de weg van de kleine goedheid van mens tot mens:  
Bereidheid tot luisteren, attentie en aandacht.  
Een weg die wij niet altijd gaan  
waardoor wij als christen tekort zijn geschoten  
Heer onze God, wij erkennen onze tekortkomingen,  
vergeef ons onze schuld. 
 
Er is een weg, de weg van de dagelijkse taak,  
doen wat gedaan moet worden: samenwerken  
om iets nieuws tot stand te brengen;  
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een weg die wij niet altijd gaan.  
Waardoor wij als christen en medemens te kort zijn geschoten 
Heer onze God, wij erkennen onze tekortkomingen,  
vergeef ons onze schuld. 
 
Er is een weg, de weg naar de grote wereld,  
inzet voor mens en maatschappij ,  
voor de medemens dichtbij en veraf.  
Een weg die wij niet altijd gaan,  
Waardoor wij als christen en medemens te kort zijn geschoten. 
Heer onze God, wij erkennen onze tekortkomingen,  
vergeef ons onze schuld. 
 
 
Het ontsteken van de gedachteniskaars 
Heer God nu wij onze tekortkomingen hebben uitgesproken,  
richten wij ons opnieuw tot U. 
En denken daarbij aan alle dierbare overledenen. 
Zij, met wie wij ons leven hebben gedeeld. 
Zij, van wie wij de naam koesteren en deze in ons binnenste 
blijvend meedragen. 
Wij geloven en vertrouwen dat zij voor eeuwig in uw blijvende 
liefde zijn opgenomen. 
Dat geloof schenkt ons berusting. 
Dat vertrouwen brengt ons rust. 
Als eerbetoon aan hun leven ontsteken wij de gedachteniskaars,  
opdat zij allen rusten in vrede. 
  
Eerste lezing:   Theresia van Lisieux      Strohalmpjes 
Even dacht ik, omdat Jezus mij niets vroeg, dat ik nu stilletjes 
in vrede en liefde zou kunnen doorgaan en alleen dat doen, 
wat Hij me zal vragen… 
Maar er ging mij een licht op. De Heilige Teresa (van Avila) 
zegt dat de liefde voortdurend gevoed moet worden (zie 
hieronder *). In duisternis en droogte hebben wij niet altijd 
hout bij de hand, maar moeten we niet op z’n minst een 
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strohalmpje op het vuur werpen? 
Jezus is wel machtig genoeg om zelf het vuur te laten 
branden, maar het verheugd Hem dat Hij ons het ziet 
onderhouden. Deze toewijding schenkt Hem vreugde, daarna 
zal Hij veel hout op het vuur leggen. Wij zien het niet, maar 
we voelen de kracht wel van de warmte van de liefde. 
Uit eigen ervaring weet ik dat, als ik niets voel en als ik niet in 
staat ben om te bidden of de deugd te beoefenen, dat dan de 
tijd is gekomen om het in de kleine dingen te zoeken, 
kleinigheden die blij maken. Ze geven Jezus meer vreugde 
dan heerschappij over de wereld of een edelmoedig doorstaan 
martelaarschap. Deze kleine dingen kunnen bijv. een glimlach 
of een vriendelijk woord zijn, terwijl ik eigenlijk met rust 
gelaten wil worden of verveeld voor mij wil uitkijken, enz., 
enz. 
* Teresa van Avila – uit Mijn leven… 
Deze liefde kun je eveneens vergelijken met een groot vuur. 
Het moet voortdurend gevoed worden, wil het blijven 
branden. Zo zijn ook de zielen waar over ik hier spreek. Wat 
het hun ook kost, zonder ophouden zouden ze hout op het 
vuur gooien om het niet laten doven. Had ik, ellendige, niets 
anders dan strohalmen om erop te werpen, ik zou al heel 
tevreden zijn. Dit is soms en zelfs dikwijls bij mij het geval. 
Soms lach ik er om, maar andere keren ben ik er diep 
bedroefd om. 
 
Lezing 
Jezus probeerde zijn leerlingen uit te leggen waarom Hij naar 
Jeruzalem 
moest gaan en wat er daar met Hem zou gebeuren. 
Hij vertelde hen dat Hij veel zou moeten lijden en dat ze Hem 
zouden doden. 
Maar Hij zegde hen ook dat Hij op de derde dag zou verrijzen. 
De leerlingen schrokken heel erg van die woorden. 
Petrus zei: " Maar Heer, dat kan toch niet, dat mogen wij niet laten 
gebeuren!" 
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Jezus antwoordde aan Petrus: 
"Zwijg toch, je moet niet proberen mij van de goede weg af te 
brengen. 
Ik wil trouw blijven aan wat de Vader van mij verwacht". 
Daarna zei Hij tot zijn leerlingen: 
"Als jullie mijn volgelingen willen zijn 
dan moet je ook leren om in de eerste plaats niet aan jezelf te 
denken, 
maar trouw te blijven aan de vriendschap en de zorg voor de 
mensen, 
vooral voor de zwakke mensen. 
Want wat heb je eraan als je enkel voor jezelf leeft en heel rijk 
wordt? 
Je kan je leven niet kopen, je kan geluk niet kopen. 
Als je mij volgt en je leven geeft voor de mensen, 
dan zal je door Mij en de Vader beloond worden. 
 
Lied: samenzang lied 448 blz.465 
 
Evangelielezing      
Vrij vertaald en geïnspireerd naar een brief van de apostel 
Paulus aan de Korinthiërs.  
Zonder liefde is alles zinloos. 
Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos.  
Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken,  
en ook nog de taal van de engelen. 
Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets.  
Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van 
hem al zijn geheime kennis.  
En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. 
Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, 
zinloos.  
Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen.  
Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede 
zaak. 
Wat is liefde? 
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Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.  
Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent,  
jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. 
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, 
geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. 
 
Liefde is:  
Blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. 
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.  
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.  
Door de liefde blijf je altijd volhouden. 
 
Liefde zal nooit verdwijnen 
Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken.  
Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn.  
Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen.  
Maar de liefde zal nooit verdwijnen. 
Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld 
komt. Dat geldt voor al onze kennis en voor iedere boodschap die 
we vertellen.  
Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en 
denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is,  
zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat 
onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. 
Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we 
zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God 
zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over 
God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al 
kent. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde.  
Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn.  
Maar het allerbelangrijkste is de liefde. 
 
Overdenking 
 
 
Geloofsbelijdenis  bidden wij samen……. 
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Ik geloof in God, Schepper en doel van al wat leeft. 
Hij laat niemand vallen, Hij zal mensen dragen, 
hemel en aarde rusten in zijn hand. 
Ik geloof in Jezus, kind van mensen, zoon van God. 
Hij bracht enkel liefde en leerde ons breken en delen. 
Zijn woord wijst ons richting, een weg om te gaan. 
Ik geloof in de Geest, die als een vuur is onder mensen, 
als kracht van God zelf, dat niet is te doven.  
Die in stille aanwezigheid ons inspireert om in vrede samen te 
leven. 
Ik geloof in de mensen, die evenals Theresia van Lisieux, klein en 
bescheiden, zoeken naar God.  Die hun gaven benutten,  
die bouwen in liefde aan Gods Rijk op aarde. 
 
Lied: samenzang lied 515 blz. 566 
   
Voorbeden / aangedragen persoonlijke intenties 
Laat ons bidden: 
Voor hen die spontaan hun hart open stellen 
en zo hun leven met anderen delen, 
Voor hen die veel vrije tijd besteden 
aan het welzijn van hun medemensen. 
- moment van stilte - 
 
Voor hen die in alle eenvoud 
in stilte en bescheidenheid trouw het goede doen, 
En met die houding levensblijheid uitstralen naar anderen. 
- moment van stilte – 
 
Voor hen die afhankelijk zijn van de hulp van een ander. 
Zij die ziek zijn, zij die oud zijn, zij die eenzaam zijn, zij die niet 
gekend zijn. 
Dat zij mensen mogen ontmoeten die met het hart op de goede 
plaats, bereid zijn om te geven en te delen. 
- moment van stilte – 
Voor hen die zich terecht zorgen maken 
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om de toekomst van deze aarde. 
Dus ook de toekomst van onze kinderen. 
Voor hen die in het klein 
zorgzaamheid aan de dag leggen 
en zo hun steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. 
- moment van stilte – 
 

Afsluitend bidden wij samen:  (oecumenisch) 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Wees Gegroet 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God,  
Bid voor ons zondaars. 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 

 

 

 

 

 

 

Vredeswens  
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Ooit sprak Jezus tot zijn vrienden de vredewens uit. 
Deze wens moesten ze overal doorvertellen. 
Geluk en vrede voor alle mensen,  
vergeving en een nieuw begin. 

Dat was Jezus’ toekomstdroom. 
En die toekomstdroom  
moest als een gelukwens voor de wereld  
overal worden doorverteld.  

Ze hebben het gedaan, Jezus‘ vrienden.  
Ook wij staan op en wensen elkaar, hier zijn samengekomen: 
alle goeds en God`s  vrede.                                                           
Reiken wij elkaar de hand. 

Collecte en mededelingen 
 
Zegenbede van Theresia van Lisieux 
Mag er vandaag vrede in je zijn. 
Mag je op God vertrouwen dat je precies bent  
waar je zou moeten zijn. 
Mag je nooit de oneindige kracht vergeten die uit vertrouwen is 
geboren. 
Mag je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen. 
En de liefde doorgeven die je hebt gekregen. 
Mag je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent. 
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren. 
En je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken 
en lief te hebben. 
 
 
Slotlied: samenzang lied 570 blz. 633 
 
 
 

 
 

 



10 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.  
Wij wensen u een mooie zondag en zien u graag terug  
op de filmavond, zondagavond 21 oktober 19.00 uur.  
De eerstvolgende gebedsviering is de Allerzielenviering  
Op zondag 4 november 10.00 uur 
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