
Gemeenschappelijke ziekenzalving:  
Zondag 7 oktober in de eucharistieviering: 

- 9u30 in de kerk O.-L.-Vrouw ten Bos, Nieuwkerken 

- 11u00 in de kerk O.-L.-Vrouw Bijstand, Sint-Niklaas 

Zaterdag 13 oktober tijdens het samenzijn  

van Welzijnszorg Tereken: 

14u30 'in Ons Huis', Schoolstraat 270, Tereken 
 

Wil je graag meer informatie of ken je iemand  

die wil aansluiten bij één van deze vieringen,  

neem contact met  

Rita Janssens, 03 7777411  

of het secretariaat  

van Tereken 03 7761107. 

Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet. 
Zien met nieuwe ogen. 
 
In stormwind zoeken naar evenwicht. 
In duisternis een spoor van licht… 
…zien met nieuwe ogen.  
 
Een open Kerk en ook vandaag,  
weer welkom zijn en iedereen graag… 
…zien met nieuwe ogen. 
 
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
Zien met nieuwe ogen.  
 

Mededelingen 

 

Zending  

en zegen 

 
Lied 

Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren-) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verten die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 

Welkom 
De evangelietekst van Marcus van vandaag 

gaat niet zozeer over de onverbreekbaarheid  

van het huwelijk, maar over de droom van God  

over hoe mensen met elkaar omgaan, 

hoe zij licht kunnen zijn voor elkaar, 

hoe zij alles en niets kunnen zijn voor de ander, 

vuur dat mensen samensmeedt. 

Licht en warmte dus, leven in lief en leed, 

elkaar ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn.  

Mens voor een mens te zijn. 
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Gebed om nabijheid 

God van liefde, 

Gij zegent onze verbondenheid met elkaar 

en met allen die ons leven delen. 

Gij zegent ons met het licht van Jezus. 

In Hem komt Gij ons heel nabij, 

in Hem spreekt Gij ons toe, 

in Hem zijt Gij ons leven geworden 

meer dan wij elkaar leven kunnen schenken. 

In Hem vertrouwt Gij ons toe aan elkaar. 

Mogen wij voor elkaar uw zegen en genade zijn. 

Zo blijft Gij bij ons, in al onze kleinheid. Amen. 
 
Loflied 
Gods liefde voor de schepping wordt bezongen  
in het zonnelied van Franciscus,  
op muziek gebracht door Angelo Branduardi: 
www.youtube.com/watch?v=RdKQpcIBLTw 
 
 

Enkel U komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. 
Goede Vader, wees gezegend en geloofd. 
Enkel U wordt niet te licht  
het allergrootste toegedicht 
en wij buigen voor U nederig het hoofd. 
 

Wees geprezen, goede Heer,  
en uw schepping evenzeer. 
Zuster Zon haar licht en helend-warme stralen. 
‘t Is een wonder, wis en waar,  
dat U ons verlicht door haar, 
moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen. 
 

Wees geloofd voor Zuster Maan  
en de sterren die er staan 
en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven. 
Wees geloofd voor Broeder Wind,  
die in wolken regen vindt 
en verspreidt opdat uw schepping moge leven. 
 

Wees geprezen, goede Vader,  
voor het koele reine water, 
Dat ons laaft en wast en droogte doet verdwijnen. 
Wees geloofd ook voor het vuur,  
dat ons warmt in ‘t late uur 
En zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. 
 

Wees geprezen, o mijn Hoeder,  
voor de Aarde onze moeder, 
die ons koestert en ons dierbaar leven geeft, 
vruchten vol van smaak en geuren, 
bloemen weelderig van kleuren 
en de bomen en het gras en al wat leeft. 
 

Wees geloofd voor hen die leven  
in uw liefde en vergeven, 
ook als onrecht en ellende hen dan honen, 
en gezegend ook diegenen,  
die door vrede te verlenen, 
zich voor U, o Vader,  
mogen laten kronen. 

Gebed om vrede en vredewens 

God van liefde,  Gij hebt de mens niet geschapen  

om alleen te zijn. 

Daarom danken wij U voor mensen die opkomen 

voor het leven van anderen, zoals zij die de no-

belprijs van de vrede ontvingen. 

Geef dat ook wij elkaars anders-zijn  

waarderen als een gave die het leven verrijkt. 

Dan stralen wij uw vrede uit, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 En met uw geest. 

 Delen wij die vrede met elkaar. 
 

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 
 

Om in stilte te lezen   

Slotgebed 

God, Gij hebt de mensen geschapen voor elkaar. 

Gij zag dat een mens alleen  

niet ten volle mens kan zijn. 

Doe ons beseffen, iedere dag opnieuw, 

dat wij door U 

met elkaar verbonden zijn, 

niet met één mens, maar met velen. Amen. 

Als mensen naar andere levende wezens kijken,  

kunnen ze zichzelf tegenkomen:  

zo koppig als een ezel, zo trouw als een hond, 

zo kattig als een poes, zo wijs als een uil …  

Maar als mensen op een hoge berg staan,  

en kijken naar de wereld die aan hun voeten ligt  

of een nacht doorbrengen in een woestijn  

onder miljoenen sterren…  

dan realiseren ze zich dat er nog veel meer is,  

dat ze zelf uiteindelijk maar een stofje zijn  

in het geheel dat hen omringt. 

Dan gaan ze op zoek naar de grote Beweger  

van dit alles en geven Die namen als:  

Vader, Schepper…  

en zoeken naar wat Die met de mens bedoelt. 



Goede God, 

wij vragen U, zend uw Liefdesgeest  

over ons allen.  

 

Mag die Geest ons steeds samenbrengen  

als één gemeenschap, 

verenigd met paus en bisschoppen, 

en met alle mannen en vrouwen  

die werken in uw wereldkerk 

en zich inzetten om uw Blijde Boodschap  

te verkondigen. 

 

Wij voelen ons ook verenigd 

met onze overledenen. 

We noemen vandaag in het bijzonder (…). 

En we denken in stilte aan zovelen 

van wie wij mogen geloven  

dat zij verder leven. 
 moment van stilte 

 

Als wij leven in de Geest van Jezus 

worden ook wij opgenomen in U, Vader,  

oorsprong van alles wat bestaat. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees geprezen, o mijn Heer,  
voor ons lichaam broos en teer, 
dat de Dood van ‘t leven zomaar kan bestelen, 
want gezegend zijn ook dezen,  
die de Dood niet moeten vrezen, 
omdat zij voor altijd in uw liefde delen. 
  

Gebed 

God van liefde, 

Gij wilt dat mensen zich aan elkaar hechten  

om elkaar tot zegen te kunnen zijn. 

Geef dat wij elkaars welzijn en geluk  

niet uit het oog verliezen  

en blijven groeien in lotsverbondenheid en trouw. 

Dat vragen wij U voor vandaag  

en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Zij en hij … vraag en antwoord, de mens wordt  

uitgenodigd tot gesprek, tot ver-antwoord-lijkheid. 

Jezus beleeft en vertaalt de blijvende trouw van God 

aan de mensen. Wie daaruit besluit dat elke eenmaal 

gesloten huwelijk onder alle omstandigheden  

in stand moet worden gehouden,  

of mensen die anders geaard zijn of ongehuwd blijven 

niet aan Gods diepste bedoeling kunnen beantwoorden 

begrijpt Gods liefde nog niet goed. 

 

Eerste lezing  Genesis 2, 18-24 

  

Orgel 

 

Evangelie  Marcus 10, 2-16 
 

Jongeren en hun roeping tot liefde 
vanuit de presynode in Rome: 

www.kerknet.be/ijd/artikel-informatie/nieuws-

over-de-jongerensynode 
 

Voorbeden 

 = daar waar liefde woont en goedheid, 
  daar is God. (een lied uit Taizé) 
 

God van liefde en verbondenheid, 

inspireer de bisschoppen en genodigden 

die in Rome samen zijn voor de jongerensynode. 

 

 

 

 

 



Wij noemen U alle jonge mensen 

die in deze tijd van twijfel en verandering 

het aandurven trouw te beloven aan elkaar. 

Wij bidden U voor allen die leven  

in verbondenheid met elkaar.  

Ubi caritas … 
 

Wij brengen voor U 

allen die het moeilijk hebben in hun relatie  

en zoeken naar oplossingen.  

Ga mee met hen wiens relatie is vastgelopen.  

 
Gij blijft trouw aan hen die alleen door het leven 

gaan, door dood of echtscheiding, en  

zij die zich eenzaam voelen. 

Wij voelen ons verbonden met mensen  

ver weg, die leven in oorlog  

of verder moeten na het natuurgeweld  

van de voorbije dagen. 

Ubi caritas … 
 

En wij danken voor de vele mensen 

die elkaar aanvullen en steunen, 

mannen en vrouwen, 

ouders en kinderen, 

homoseksuele koppels 

of alleenstaanden omringd door vrienden. 

Zo hebt Gij ons gemaakt 

als mens voor mensen,  

en zijt Gij daar waar liefde is en goedheid. 

Ubi caritas … 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God  

die met mensen op weg gaat,  

die van mensen houdt,  

die mensen aan mensen toevertrouwt,  

die ons Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft. 

 

Ik geloof in de verrezen Christus.  

Naar zijn voorbeeld  

kunnen wij voor elkaar dienstbaar zijn. 

 

Ik geloof in zijn droom:  

mensen gelukkig maken in een wereld  

van vriendschap en liefde voor elkaar. 

 

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. 

Hij schenkt ons aan elkaar  

als licht en hoop,  

als brood en wijn,  

als dank en vergeving. 

Hij roept ons samen  

in de gemeenschap  

van de Kerk. Amen. 
 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

God van liefde, in brood en beker vieren wij  

dat Gij onze God zijt en wij uw volk zijn. 

Versterk door dit samenzijn  

ons geloof in uw trouw. 

Gij zijt aanwezig waar wij ons in alle vrijheid  

verbinden met elkaar. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, Schepper van alles wat bestaat, 

U loven, prijzen en aanbidden wij. 

Deze boeiende wereld vindt in U haar oorsprong. 

Alles wat leeft en beweegt  

draagt het merkteken van uw liefde 

en wilt Gij bezielen met uw Geest. 

 

En bij dit alles hebt Gij de mens geschapen: 

geroepen om niet alleen te zijn 

maar om in verbondenheid te leven 

als beeld van U. 

 

Dit beeld werd voor ons heel duidelijk 

in Jezus van Nazareth, uw Zoon,  

Om Hem en heel uw schepping, 

loven en danken wij U  

met deze eeuwenoude woorden: 

 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 

 

Goede God, als teken  

van zijn blijvende aanwezigheid bij ons  

heeft Jezus op de avond voor zijn lijden en dood  

het brood in zijn handen genomen … 
(instellingswoorden)  

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof… 


