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Gebedsviering zondag 1 oktober 2017 Theresia van Lisieux 

 

 

Thema: De kleine weg 
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Vooraf: instrumentaal 

 

Welkom 

 

Openingslied: Lied aan het licht GVL nummer 489 blz 

530 

 

Inleiding 

 

Zij werd in 1873 geboren als Thérèse Martin te Alençon 

(Normandië) en stierf reeds op 24-jarige leeftijd aan 

tuberculose. Haar moeder overlijdt als ze vier jaar is. Binnen 

het gezin heerst een sterke onderlinge band. Op 15-jarige 

leeftijd treedt ze in bij de orde van de Ongeschoeide 

Karmelietessen in Lisieux, waar haar beidde zussen al zijn. 

 

Geloven deed je in de 19
e
 eeuw niet vanuit je gevoel, maar 

vanuit de over-tuiging zoals deze gedicteerd werd door de 

kerk. De lijdensspiritualiteit stond hierbij centraal, hetgeen 

betekende dat men veel boete moest doen en offers moest 

brengen om de hemel te verdienen. Men hield vast aan het 

perspectief van de “strenge”God die alleen dan rechtvaardig 

was. Het leveren van prestaties vormde de belangrijkste 

drijfveer binnen het geloof. 

 

Als karmelietes in de 19
e
 eeuw kan Theresia zich niet 

verenigen met die wijze van geloofsbeleving. Voor Theresia 

was de liefde van jongsafaan het centrum van haar leven. 

Door het lezen van het evangelie wordt het haar steeds meer 

duidelijk dat Jezus liefde is en vanuit de liefde zoekt ze de 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lisieux
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ontmoeting met God, ofwel de spiritualiteit van de 

godservaring. Op dat moment begeeft ze zich op de mystieke 

weg waarin niet meer de ‘ik’ maar de ‘ander’ centraal staat. 

 

Ze maakt zich ‘klein’ door zich met lege handen en vol 

overgave aan de  

liefde van God toe te vertrouwen in voor- en tegenspoed. 

Theresia benadrukt hiermee een omwenteling: wat moet een 

mens doen om de hemel te verdienen wordt: wat kan God voor 

jou doen? 

 

Als zij ‘de grootste missionaris van onze tijd’ genoemd mag 

worden, is dat alleen te danken aan haar vastbeslotenheid om 

in het hart van de kerk liefde te zijn. Meer dan dat zij de mens 

bij God heeft gebracht, heeft zij God bij de mensen gebracht. 

Mensen van welke tijd na haar ook, vanuit welke ervaringen 

en relaties die mensen ook leven. 

 

De vraag rijst of Theresia ons nu ook nog iets te zeggen heeft? 

Wij leven in  

een periode waarin velen zich afzetten tegen spiritualiteit. Zijn 

wij nog in staat om de ‘kleine weg’ te gaan: durven wij ons als 

een kind toe te vertrouwen aan de liefde van God in de 

wetenschap dat Hij je altijd nabij is, ook al is die aan-wezigheid 

(meestal) niet voelbaar. 

 

Gebed om vergeving 

 

V. Wij vragen aan God vergeving voor onze tekorten: 

omdat wij vaak alleen maar aan onze eigen belangen 
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denken en daardoor blind zijn voor anderen, daarom 

bidden wij, 

 

A. Schenk ons vergeving, Heer. 

 

V. Omdat wij wel vaak hoge eisen stellen aan anderen, 

maar verwachten, dat anderen ons nemen zoals wij 

zijn, daarom bidden wij, 

 

A. Schenk ons vergeving, Heer. 

 

V. Omdat wij soms zo weinig belangstelling en goede 

woorden over hebben voor huisgenoten, buren en onze 

medemens, daarom bidden wij, 

 

A. Schenk ons vergeving, Heer. 

 

V. Omdat wij, wanneer er een beroep op ons gedaan  

          wordt het zo                  

          gemakkelijk af laten weten, daarom bidden wij, 

 

A. Schenk ons vergeving, Heer. 

 

V. Laat ons bidden; Goede Vader, voor U is niets 

verborgen.  

 U kent onze zwakheden, U weet wanneer wij 

tekortschieten.  

Wij vragen U, Heer voor allen die hier aanwezig zijn; 

vergeving voor onze liefdeloosheid, onze zelfzucht, ons 

gebrek aan vertrouwen in U en in elkaar.  
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Schep in ons een nieuw hart en geef ons een nieuwe 

geest.  

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

 

A. Amen. 

 

Meditatieve muziek 

 

Verstilling 

 

Gebed 

 

Heer, U hebt ons lichaam en onze geest  

geschapen naar Uw beeld.  

Uw Zoon Jezus Christus heeft  

door lichaam en geest van de mens aan te nemen  

ons tot een onuitputtelijke bron gemaakt van uw liefde.  

Theresia is, verborgen en in de stilte van de Carmel, 

naar lichaam en geest een beeld geworden 

van Uw liefde voor ons. 

Zij heeft door alle lijden en duisternis heen 

verlangd en gebeden om vervuld te worden  

met de gaven van uw Geest 

om in haar kleinheid apostel te mogen zijn  

om uw evangelie te verkondigen. 

Mag dit beeld van Theresia onze Theresiagemeenschap 

oproepen 
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om de gaven te gebruiken die we hebben ontvangen, 

de liefde door te geven die we hebben gekregen, 

en bron te zijn van liefde voor de wereld die U ons gegeven 

hebt. 

 

Psalm 25 Naar U gaat mijn verlangen: GVL bladzijde 

44 

 

Eerste lezing: het Hooglied van de liefde (1 Cor. 13) 
Lezing uit de brief van Paulus aan de Korinthiërs 

 

Al spreek ik alle mogelijke talen; als er geen liefde in mij 

is, ben ik niet meer dan een rammelend bekken en zo hol 

als een vat. 

Al heb ik een helder zicht op de toekomst, al weet ik een 

oplossing voor alle problemen, al ben ik een groot ziener, 

en heb ik een geloof dat bergen verzet; als er geen liefde 

in mij is, ben ik niets. 

Al deel ik alles uit wat ik heb, al laat ik mij levend 

verbranden; als er geen liefde in mij is, dient het tot niets. 

Liefde windt zich niet op.  

Liefde is niet jaloers, zij stelt zich niet aan en is niet 

verwaand.  

Zij gaat met tact te werk en zoekt zichzelf niet.  

Zij wordt niet bitter bij tegenslag.   

Zij heeft geen leedvermaak bij andermans verdriet, maar is 

blij wanneer de goede krachten overwinnen. 

Liefde kan veel verwerken, zij blijft vertrouwen en geloven 
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in de toekomst. Zij houdt vol tot het einde. Liefde is sterker 

dan de dood. 

Drie dingen blijven hun waarde behouden: vertrouwen, 

geloof in de toekomst en liefde. 

 

Korte stilte 

 

Tweede lezing 

 

Bij het zoeken naar de diepste reden van menselijk geluk 

heb ik nooit het geld gevonden, 

het bezit, de luxe, het nietsdoen, het profiteren, 

het feesten, het genieten. 

Bij gelukkige mensen 

vond ik aan de basis altijd een diepe geborgenheid 

en een spontane vreugde om kleine dingen 

en een grote eenvoud. 

Bij gelukkige mensen was ik steeds verbaasd 

over de afwezigheid van dwaze begeerten. 

Bij gelukkige mensen vond ik nooit 

ongedurigheid of gepassioneerde jacht, 

nooit die drang naar zelfverheerlijking. 

Ze bezaten meestal een flinke portie humor. 

 

Luisterlied: Gij levende eerste en laatste 
 

Evangelie  Lucas, 14, 1, 7-14. 

 

Toen Jezus op een sabbat het huis van een van de 
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voornaamste Farizeeën binnenging om er de maaltijd te 

gebruiken, hielden zij Hem voortdurend in het oog. 

Daar Hij opmerkte hoe de genodigden de voornaamste 

plaatsen aan tafel uitzochten, hield Hij hun de volgende 

gelijkenis voor: Wanneer gij door iemand op een bruiloft 

wordt genodigd, ga dan niet aanliggen op de 

voornaamste plaats.  

Het zou kunnen zijn dat er door uw gastheer iemand is 

uitgenodigd die voornamer is dan gij, en dat degene die u 

en hem genodigd heeft, u komt zeggen: Sta uw plaats aan 

hem af.  

Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten 

innemen.  

Maar wanneer ge ergens genodigd wordt, ga dan op de 

minste plaats aanliggen.  

Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt, zal hij u 

zeggen: Vriend, ga wat hoger op.  

Zo zal u eer te beurt vallen in het oog van allen die met u 

aanliggen. Want al wie zichzelf verheft, zal vernederd, en 

wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.  

En Jezus zei ook nog, nu tot zijn gastheer: Wanneer gij 

een middag- of avondmaal geeft, nodig dan niet uw 

vrienden, broers en bloedverwanten uit en ook geen rijke 

buren.  

Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en 

dat gij het dus terugkrijgt.  

Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen, 

gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.  

Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen 
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vergelden. Het zal u vergolden worden bij de opstanding 

van de rechtvaardigen. 

 

Overweging 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Voorbeden/Gedachteniskaars 

 

Wij denken aan onze overledenen.  

Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten 

nemen en die we nog altijd missen.  

Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons 

geloof dat we over de dood heen in liefde met elkaar 

verbonden blijven. 

 

Verstilling. 

 

Intenties… 

 
U wordt uitgenodigd een waxinelichtje bij Theresia te ontsteken 

 

 

Heer onze God, wij vragen U, zegen ons vandaag: houd de 

bezieling  

van Theresia in ons gaande, zodat we altijd op zoek blijven 

naar elkaar, naar onszelf en naar U. Amen. 

 

 

 



 10 

Onze Vader/wees gegroet  

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde 

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar 

verlos ons van het kwade 

 

Wees gegroet… 
 

Vredeswens 

 

Laten we bidden om de vrede die we zo hard nodig hebben, 

met ontzag voor de Heer en vol vertrouwen.  

Want de Heer heeft zelf ons zijn vrede beloofd.  

‘ Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie’, heeft Hij 

immers gezegd. Daarom bidden wij:  

 

Vrede geef ik als de ander door mijn toedoen beseft van 

waarde te zijn.  

Vrede ontvang ik als de ander mij het besef geeft dat ik 

waardevol ben.  

Geef en ontvang de vrede in Christus’ Naam  

Dat we gevend en ontvangend herkennen dat God onder 

ons aanwezig is.  
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Zijn vrede geven we door aan elkaar:  De vrede van Christus 

 

Vredeslied: Geef vrede (Sela) 

 

Gedachte 

 

Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf,  

om jezelf op te bouwen. 

Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen,  

in waardering voor dit leven, in waardering voor je kunnen. 

Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen,  

over zoveel goeds in anderen, over zoveel verlangen naar 

liefde. 
 

Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg,  

om aandachtig te leven. 

Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is,  

om meer te horen dan gisteren. 

Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen,  

om te bouwen aan een wereld van liefde. 

Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven. 

 

Wie op deze uitnodiging ingaat, zal steeds meer van het leven 

houden, ook al weet je dat je zult sterven. 

Wie zich laat uitnodigen, leert over grenzen heen te zien. 

Collecte 
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Gebed op het feest van Theresia  

 

Heer, U hebt ons lichaam en onze geest geschapen naar Uw 

beeld.  

Uw Zoon Jezus Christus heeft door lichaam en geest van de 

mens aan te nemen ons tot een onuitputtelijke bron 

gemaakt van uw liefde.  

Theresia is, verborgen en in de stilte van de Carmel, naar 

lichaam en geest een beeld geworden van Uw liefde voor 

ons.  

Zij heeft door alle lijden en duisternis heen, verlangd en 

gebeden om vervuld te worden met de gaven van uw Geest 

om in haar kleinheid apostel te mogen zijn om uw evangelie 

te verkondigen.  

Mag het leven Theresia onze Theresiagemeenschap 

oproepen om de gaven te gebruiken die we hebben 

ontvangen, de liefde door te geven die we hebben gekregen, 

en bron te zijn van liefde voor de wereld die U ons gegeven 

hebt. 

 

Mededelingen 

 

Zegenbede van St. Thérèse 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.  
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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. 

 

 

V. De Levende zegene en behoede u.  

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u       

genadig.  

De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u  

vrede. 

 

A. Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons  

uw aangezicht en wees ons genadig. 

 

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons  

uw aangezicht en geef ons vrede. 

 

 

Slotlied: Theresialied 

 

In ‘t stralen van de Zonne 

Ontwaakt ‘n nieuwe dag 

Waarin de velden bloeien 

Zie wat de zon vermag 

Die bloemenpracht daar uitgespreid 

Zijn mensen in hun heerlijkheid 
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God ziet die weidse velden 

Zo mooi te bloeien staan 

Zoekt zich daaruit een ruiker 

Waarmee Hij door wil gaan 

En van die mensenruiker klein 

mag Theresia een deeltje zijn 

 

Theresia, gij vrouwe 

Eenvoudig maar kordaat 

Geef mensen naar uw voorbeeld 

Een wil die werken laat 

Aan de parochie toegedaan 

Zullen wij samen verder gaan. 
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