
 
Theresiagemeenschap  

Gebedsviering 
Zondag 6 oktober 2019 
Locatie: Oude Synagoge 

 

 
 

H. Theresia van Lisieux. 
 

 “Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde 

doorgeven die je hebt gekregen” 



2 

Intro,  Gregorian Chant for meditation    

 
Welkom en openingswoord  
 

“Ik zal rozen doen regenen”  animatiefilm over Theresia van 
Lisieux. 
 

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. 

Openingslied: Lied van woord en weg,  GvL 659, blz. 781 
 
Gebed om vergeving, bidden wij samen 

Iedere dag proberen wij elkaar gelukkig te maken. 
Iedere dag proberen wij onze goede wil te tonen. 
En dat met wisselend resultaat. 
Steeds proberen wij om eerlijk te leven,  
tegenover onszelf, en tegenover de ander.  
Maar we slagen er niet altijd in. Wij vragen U,  
leer ons over de zwakheden van onszelf  
en die van anderen heen te stappen,  
en altijd te blijven geloven in de goede bedoeling van een ander. 
Leer ons goed te zijn, in ons eigen vergeven aan elkaar. 
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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 vertrouwen brengt ons rust. 

Wij ontsteken nu de gedachteniskaars, om zo in gedachten blijvend 
verbonden te zijn. 
Dat zij allen rusten in vrede. 
  

Eerste lezing: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus 
aan Timóteus. 
Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade 

die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons 
niet een geest geschonken van vreesachtigheid maar een geest van 
kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te 

getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw 
deel in het lijden voor het Evangelie. Neem als richtsnoer de 
gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen en houd 

ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u 
toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in ons 
woont. 

 
Om na te denken………... 
Wij mensen realiseren ons nauwelijks dat wij voldoening zoeken in 

overdadige aanschaf van materiële zaken. 
De bevrediging van het gekochte is nog maar nauwelijks gestild, of 
we hebben al weer iets uitgedacht. 

Het liefst nog groter, duurder, sneller, of imposanter. 
Meer status of aanzien door die nog luxere auto, of die nog 
exotischer reis.  

Heer God, laat ons beseffen dat de materiële behoefte doorgaans 
voldoening geeft die van korte duur is. 
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Open onze ogen voor hetgeen U ons met uw schepping hebt 

aangereikt. 
Het lied van de vogels. 
Het ruisen der golven  

De kleurenpracht van de bloemen. 
De gloed van het ochtendgloren. 
De grootsheid van de bergen. 

De kracht van wind en water 
De warme avondzon. 
Laat ons inzien Heer, dat wij de schoonheid van de natuur 

moeten koesteren. 
Dat wij voldoening vinden in het behoud van moeder aarde. 
Een voldoening en een schoonheid die vergeleken met geld en 
waarde, alles overstijgt.  

 
Lied: Groter dan ons hart, GvL 448, blz.465 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: Geef ons meer geloof. 

De Heer antwoordde: Als ge een geloof hadt als een mosterdzaadje, 
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de 
grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. Wie van u 

zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij 
diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en 
tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; 

omgord u en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kunt ge zelf 
eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij 
heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: 

wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: 
Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht 
gedaan. 

 
Overdenking 
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Geloofsbelijdenis, bidden wij samen 

Wij geloven in God de Vader,  
die zijn schepping in onze handen heeft gelegd,  
om er een huis van te maken waar het goed is om te wonen. 
 
Wij geloven in de zoon, Jezus Christus, die onder ons heeft 
gewoond en voort leeft in de harten van vele mensen. 
Hij, die voor ons een voorbeeld is van liefde tot het uiterste. 
 
Wij geloven in Gods Geest die ieder van ons kracht geeft 
om mee te bouwen aan een rijk van blijvende vrede. 
 
Wij geloven in een gemeenschap van mensen waar iedereen 
zorg draagt voor de ander. 
Waarin de blijde boodschap van liefde en verdraagzaamheid  
wordt uitgedragen in woord en daad. 
Daarbij denkend aan Theresia van Lisieux, klein en bescheiden. 
Dan vol overgave, dan weer vol twijfel. 
 
Gebedsketting 

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart voor de 
Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het 
samen-bidden te stimuleren en te versterken. 

Onderstaand gebed is geschreven door: 
Pastor Rinus van de Vegt, augustus 2019. 
 

Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus. 
Wij willen U bidden voor alle vreemdelingen in ons midden, 
dat wij hen niet aan hun lot overlaten en dat wij hen niet verdrijven 

naar de zelfkanten van onze samenleving. 
Wij bidden voor allen die zich het lot aantrekken van asielzoekers 
en vreemdelingen, die willen luisteren naar hun verhaal en met hen 

optrekken. 
Geef dat uw Geest van respect voor alle mensen, van openheid en 
wijsheid, ons mag bezielen met nieuwe hoop en toekomst. 

 
Lied via CD. Ave Maris Stella door Quintet Miniatuur 
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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. 
Voor hen brandt dit vlammetje als teken van warmte en 

genegenheid. 
 
Voor hen die in alle eenvoud 

in stilte en bescheidenheid trouw het goede doen, 
en met die houding levensblijheid uitstralen naar anderen. 
Voor hen brandt dit vlammetje als teken van warmte en 
genegenheid. 

 
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. 

Voor hen brandt dit vlammetje als teken van warmte en 
genegenheid. 
 

Voor hen die zich terecht zorgen maken 
om de toekomst van onze 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. 

Voor hen brandt dit vlammetje als teken van warmte en 
genegenheid. 
 

Persoonlijke intenties………………………………. 
 

Afsluitend bidden wij samen:  (oecumenisch “Onze Vader”) 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
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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  

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 wereldwijd worden doorverteld.  
Ze hebben het gedaan, de eerste volgelingen. 
Zijn vrienden van het eerste uur.  

Ook wij staan op, met uitgestoken hand.  
En wensen elkaar alle goeds en Gods vrede. 
 

Collecte en mededelingen 
Opbrengst van de collecte is bestemd als bijdrage voor de 
restauratie van de Oude Kerk. 

 
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.



Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 

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: Zo lang er mensen zijn, GvL 567b blz. 629 

 
 
 
 

Theresia`s mooiste sieraad is misschien wel haar eenvoud. 

Immers: 

Eenvoud; siert een mens 

Eenvoud; staat voor soberheid,  

Eenvoud; terug naar de basis,  

Eenvoud; genieten van het kleine 

Eenvoud; wars van pracht en praal. 

Eenvoud; geen aanspraak op uiterlijk vertoon 

Eenvoud; gepaard  met tevredenheid 

Eenvoud; brengt een mens rust 

Eenvoud; wil niet nog meer 

Eenvoud; niet te verwarren met armoede. 

Eenvoud; een rijk bezit 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.  
Wij wensen u een mooie zondag en zien u graag terug  
zondagmorgen 3 november 10.00 uur Allerzielenvierig  


