
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende zondag, 1 november, op de  
hoogdag van Allerheiligen is de omhaling 
voor VZW Pastorale Animatie van Tereken. 
Deze VZW betaalt de wedde van onze  
vrijgestelde Lieve. 
 

Draag a.u.b. ook je steentje bij ! 

 

Lied voorzang 

God heet ons welkom in zijn huis, 
God nodigt allen op dit feest. 
Viert samen vreugdevol deze dag, alleluia. 
    
Kom naar de maaltijd van de Heer, 
Hij nodigt allen op dit feest. 
Eet van het brood dat leven geeft. 
 refrein 
  

Jubel van vreugde voor de Heer,  
zing blij voor God, want Hij is goed. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 refrein 
 

Welkom 

“Heb lief, draag zorg   
en wees een vriend voor vreemden.” 
Een hoopvolle uitnodiging horen wij  
om te werken aan een wereld 
waar iedereen gewaardeerd wordt 
omdat hij/zij een ‘kind van God’ is. 
Mogen we met de liefde die we van Hem kregen 
naar mensen gaan 
en dit in de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen  
 

Gebed om nabijheid 

God, 
daar waar het op aan komt, is: 
met hart en ziel U beminnen! 
Kiezen voor U, God houdt onlosmakelijk in 
dat we kiezen voor de mens,  
niet enkel die we kennen maar ook  
hen wie we nog niet kennen. 
Dit is voor U het voornaamste gebod. 
Help ons God om dit eindelijk waar te maken 
en alle vooroordelen van ons weg te nemen 
zodat het hier al een beetje ‘het Rijk Gods’ wordt. 
Amen. 
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DOOR IEDER MENS LIEF TE HEBBEN 



Gloria voorzang 

Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt 
Eer aan God de Vader, gloria 
Zoon van de mensen, door Uw groot lijden, 
Zijn wij dichter bij U, gloria. 
Geest van hoop en liefde! 
Geest van licht en leven. 
Geest van echter vrede, gloria ( 2x) 
 

Openingsgebed 

God, 
met een onmetelijk geduld  
en een onverwoestbaar vertrouwen 
polijst Gij ons, via bereidwillige mensenhanden, 
tot mensen-van-liefde. 
Gij doet dat God met de bedoeling dat ook wij, 
op onze beurt, onze handen  
ter beschikking zouden stellen 
om aan andere mensen liefde  
te kunnen meegeven. 
Dat Jezus ons daarbij tot voorbeeld mag zijn. 
Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing horen we wat liefde tot de naaste 
heel concreet betekent. 

In het evangelie noemt Jezus het tweede gebod  

- liefde tot de naaste - gelijkwaardig aan het eerste: 
liefde tot God. 

 

Eerste lezing Exodus: 22, 1. 20-26 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen en Evangelie 

 Mattheüs : 22, 34-40 

 

Homilie 

 

 

 

Voorbeden 

Wetend dat liefde iets nieuws kan scheppen,  
bidden we voor mensen die willen leven  
vanuit de boodschap van Jezus. 
Dat zij wegen vinden 
om liefde zichtbaar te maken door  
mensen de kans te geven hun verhaal te doen, 
te luisteren en geen oordeel te vellen  
op voorhand. 
Daar waar liefde is en goedheid,  
daar woont God. 

Slotgebed 

God, onze Vader, 
wij willen graag een beetje meer  
op Jezus gelijken.  
Hij ging naar de mensen, 
beluisterde hun verhaal  
en maakte geen onderscheid.  
Hij hield van hen zoals Gij van ons houdt.  
Wij willen vredezaaiers zijn zoals Hij 
en hoopvol nieuws brengen voor anderen.  
Geef ons daarom een blij en krachtig hart  
om dit vol te houden alle dagen die komen.  
Amen. 
 

Lied voorzang 

Wie wil leven moet zich geven, 
moet het wagen op weg te gaan. 
Met zijn vragen, onbehagen, 
moet met anderen samen gaan. 
Niemand kan het leven aan  
als hij alleen blijft staan. 
Want een mens leeft niet alleen:  
hij moet met and'ren gaan. 
 
Want als wij hier samenkomen, 
kan ons leven openslaan. 
Want als wij hier samenkomen, 
mogen wij in God bestaan. 
 
Zending en zegen 

In onze wereld geldt:  
‘voor wat hoort wat en alles heeft zijn prijs’. 
Spijtig voor wie het niet kan betalen. 
In de wereld van God  
krijgt elkeen wat hij nodig heeft. 
In onze wereld van 'oog om oog en tand om tand' 
geldt het recht van de sterkste. 
In de wereld van God  
worden zwaarden tot ploegijzers omgesmeed 
en geeft de een zijn leven voor de ander. 
Dat de droom van God,  
gestalte mag krijgen in deze wereld, 
Zijn droom van liefde voor elk – ander. 
Vragen we hierom Gods zegen,  
Hij die is: Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vergeef ons onze schuld, 
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw 
liefde. 
Leer ons de anderen vergeving schenken, 
steeds opnieuw, zonder bitterheid. 
Leid ons weg uit de bekoring  
van hoogmoed en onoprechtheid. 
En verlos ons van het kwade. Amen 
 

 

Vredewens 

Gij roept en zendt ons, Heer,  
om in de wereld instrument van uw vrede te zijn. 
Laat er dan eerst vrede zijn in ons hart,  
vrede ook onder ons die aanzitten aan uw tafel. 
Beziel ons met uw goede Geest. 
Doe ons groeien in liefde en vertrouwen.  
  
Die vrede zij altijd met u. 
 

 

Communie 

 

 

 

Om in stilte te lezen  Manu Verhulst  

God vinden  
is een antwoord geven,  
is beseffen dat Hij ons bemint,  
dat zijn liefde de reden is van ons bestaan. 
Is durven te geloven  
dat wij zijn liefde waard zijn,  
dat wij zo kostbaar zijn  
dat Hij ons wil verder dragen:  
kostbaar kleinood in de ruimte, in de tijd. 
 
God vinden  
is zijn diepe vrede ademen  
en groeien in diezelfde liefde  
om anderen te kunnen dragen.  
Want iedere mens is net als jij,  
een kostbaar kleinood  
om met liefde te dragen  
door de ruimte, door de tijd. 
 

Wetend dat liefde iets nieuws kan scheppen,  
bidden we voor onze Kerk,  
die geroepen is om Gods liefde  
in woord en daad aan het licht te brengen. 
Dat  zij, niet oordelend, naar mensen toegaat  
en hen beluistert, 
zodat zij zo uitdragers zijn van Gods liefde. 
Daar waar liefde is en goedheid,  
daar woont God. 
  

Wetend dat liefde iets nieuws kan scheppen,  
bidden we voor onze eigen geloofsgemeenschap: 
dat wij een herberg mogen zijn 
met een open deur voor wie, om welke reden ook, 
op zoek zijn naar rust en geborgenheid. 
Dat we niet luisteren naar verhalen  
die verzonnen zijn 
maar zelf onze opinie vormen. 
Daar waar liefde is en goedheid,  
daar woont God. 
 

Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in het verhaal van God  
met de mensen: 
dat Hij ons tot leven riep 
dat Hij ons bestemde  
tot elkaars geluk en vrede 
    

Wij geloven in een wereld zonder grenzen 
in mensen die samen op weg willen gaan. 
Wij geloven in de open hand van mensen 
die elkaar groeten met woorden van vrede 
die in goed vertrouwen  
elkaars vreugde willen zijn. 
  

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd 
die elkaar bevestigen en bemoedigen. 
Wij geloven in de goedheid van mensen 
die in liefde elkaar alle ruimte bieden 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 
   

Wij geloven in de hand die deelt 
in het woord dat vrijspreekt, 
in de liefde die in mensen is neergelegd, 
opdat wij elkaars bondgenoten worden 
op weg naar morgen. 
Wij geloven in God met ons,  
die mensen voorgaat 
en die met ons meegaat in één van ons,  
Jezus Messias 
   

Wij geloven dat Hij zal voltooien 
wat Hij in mensen begonnen is: 
wij godsvolk wereldwijd 
en Hij God met ons voorgoed. 
Wij geloven in de toekomst  
die ons wordt toegezegd: 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
en waar de dood niet meer zal zijn. Amen. 



Offerande 

Er is geen omhaling, wat niet wegneemt dat we 

uw bijdrage graag ontvangen! 

Mogen we dan ook vragen om bij het buitengaan 

uw bijdrage in het mandje te leggen. Zo hebben 

we de middelen om onze vieringen te verzorgen. 

Bedankt! 

 

Gebed over de gaven 

God, wij danken U. 
Uw Zoon leert ons dat de eerste twee geboden  
aan elkaar gelijk zijn: 
van U houden, is van mensen houden. 
In dit teken van brood en wijn 
willen wij onszelf aanbieden, 
met heel ons hart, heel onze ziel  
en heel ons verstand. 
Neem deze gaven daarom van ons aan 
zodat ze ons mogen sterken. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 

Danken 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. 

Om te komen tot onszelf, 
tot het stil en diep geheim 
dat ons leven draagt, 
daarom noemen wij uw naam: 
God, onmeetbaar en onzichtbaar, 
als een woord aan ons gegeven 
steeds aanwezig in ons midden 
als de warmte om ons heen. 
  
U noemen wij:  vader, moeder, 
vuur en adem van ons leven, 
lieve schaduw, zachte vrede, 
altijd bezig in ons hart. 
  
U danken wij voor iedere mens 
die op aarde leven mag, 
voor ieder kind dat wordt geboren, 
voor ieder die liefde krijgt. 
  
In U wonen wij als een huis 
waar ruimte is voor mensen, 
waar mensen ergens voor elkaar 
een plaats bewaren in hun hart. 
  
Op U hopen wij, hoe dan ook  
om de wereld te redden 
en dat mensen vrij-uit gaan, 
want Gij, God, zijt heilig. 

 Heilig voorzang (Schubert ) 
  
U danken wij, vast en zeker 
voor Jezus van Nazaret, 
van wie wij de naam bewaren 
en doorgeven aan onze kinderen. 
  
Hij was arm met de armen 
en Hij droeg liefde voor iedereen. 
Daarom was Hij niet klein te krijgen 
door de werkelijkheid van de dood. 
  
Hij heeft ons aangewezen 
hoe wij ons leven kunnen gaan: 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn.  
Op de laatste dag (…) 
  
Voorzang 

Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt.  
  
Daarom bidden wij om bevrijding 
voor hen die onrecht wordt aangedaan, 
dat wij kracht krijgen in onze handen 
om recht te doen en op te staan.  
  
U zoeken wij om troost te vinden 
in ons mateloos verdriet 
wanneer idealen verloren zijn 
of wanneer een mens sterven moet. 
  
Daarom bidden wij, ook vandaag, 
voor allen die gestorven zijn (…) 
Zo willen wij gaan op de weg van Jezus 
en een handvol brood zijn voor elkaar, 
zo willen wij samen door het leven gaan 
en bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan:  
 

Onze Vader 

Onze Vader, 
graag zouden wij in deze wereld 
uw naam geheiligd zien. 
Mochten steeds meer mensen U kennen  
als God-met-ons. 
Uw Rijk kome! 
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
Uw wil geschiede, 
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 
die zich inzetten voor de anderen. 
Wij vragen U om het dagelijks brood, 
om het nodige voedsel voor wie honger heeft 
en om de moed ons voedsel te delen. 


