
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 2018 vond in Rome de jongerensynode 

plaats, met als titel: 'Jongeren, geloof en roeping'. 

Met deze bijeenkomst van bisschoppen van over de 

hele wereld wil de paus de pastorale zorg voor en de 

betrokkenheid van de Katholieke Kerk met jongeren 

uitdrukken.  

In maart vond naar aanleiding hiervan in Rome de 

pré-synode plaats, waar 300 jongeren van over de 

hele wereld aan deelnamen. Annelien Boone van 

IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen, sprak er op de 

openingszitting in aanwezigheid van paus 

Franciscus. Zij schetste de verwachtingen van de 

Europese jongeren en vertegenwoordigde tijdens 

deze pré-synode de stem van de Belgische jongeren. 

Vanuit haar ervaringen in de jongerenpastoraal en 

aan de hand van sleutelwoorden uit de slottekst van 

de pré-synode wil ze graag, samen met u, verder 

nadenken over de kansen en uitdagingen voor 

jongerenpastoraal vandaag.  

WELKOM maandag 05 november om 20u00 

in het vergaderzaaltje van Ons Huis,  

Schoolstraat 270. Inkom: vrije bijdrage. 

 

 

Lied 

Want waar ben ik als Gij  niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw zoon besteden; 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Welkom 

 

 

 

 

 

 

4 november 2018 
31e zondag door het b-jaar 

 

Houden van … 
over grenzen heen 



Bidden om nabijheid 

Het levenssap zakt weg uit de takken 

en verzamelt zich in de wortels, voor straks. 

Waarom stoppen wij niet met drukdoen 

en komen we tot onszelf? 

Het is er de tijd voor. 

Heer, ontferm U… 
 
De oogst is binnen, de vruchten zijn geplukt, 

de bladeren vallen, 

de bomen raken ontmanteld. 

Waarom staken wij niet met ons te haasten 

en komen wij tot bezinning? 

Gij nodigt ons daartoe uit. 

Heer, ontferm U... 
 

De vogels zwijgen, 

geen bloem waagt zich nog buiten, 

dieren gaan slapen, schuilen in de aarde. 

Waarom slikken wij ons hoogste woord niet in? 

Bij U mogen wij op verhaal komen. 

Wij zijn er aan toe! 

Heer, ontferm U... 
 

Eer aan God 

Eer aan God in de hoge. 

Wij loven U, Vader,  

scheppende Kracht, bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, 

Zoon van God, 

weg, waarheid en leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 

vuur, brandende Liefdeskracht. 

 

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die barmhartig zijn, 

voor mensen die luisteren  

naar het Woord van God 

en het onderhouden. 

 

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

en liefde onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed 

God, Vader, Moeder, bron van liefde 

die ons draagt  

en in mensen naar ons toekomt. 

Open oor en hart, doe ons binnengaan  

in de ruimte van uw Woord. 

Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

Slotgebed 

God van liefde, wij danken U 

dat Gij tot ons komt in woord en daad. 

Mag ook onze liefde zichtbaar worden. 

Laat ons oprecht en waarachtig zijn 

en elke dag meer uit uw liefde leven. Amen. 

 

Lied 

Wij zochten U o Heer  
en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizendmaal.  
Want...... 
 
Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar.  
Want...... 
 
Wij zoeken U o Heer  
en breken 't vriendenbrood, 
aan tafels van verlangen  
en ver van ons de dood. 
Want...... 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 
  

 

 

 

 

 

Volgende zondag: 11 november: 

viering in het teken van 'vrede voor altijd' 

nav 100 jaar na einde van WOI, 

samen met het koor Fiori Musicali. 



Onze Vader 

 

Vredewens    

Ieder mens is waardevol in Gods ogen 

en waard om bemind te worden. 

 

Bidden we daarom samen: 

Om vrede met onze naasten, 

dat wij het iedere dag opnieuw proberen. 

Om vrede met onszelf, 

ons accepteren zoals we zijn. 

Om vrede met God. 

 

Die vrede van Christus wordt ons gegeven! 

Geven wij elkaar ook die vrede door. 

 

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. 

 
Om in stilte te lezen 

 

 

 

 

Bij het beeld van Toni Zenz:  

 'Ik ben geliefd'   

 

Er is geen antwoord op de realiteit  

van lijden en beproeving  

op dat ene antwoord na: 

te weten  

"Ik ben geliefd". 

 

Mensen  

die in hun bestaan  

liefde en lijden  

met elkaar verbinden, 

staan in omarming. 

Alles wat symbool staat  

voor de liefde,  

vinden we terug: 

warmte, ruggensteun,  

geborgenheid,  

thuiskomen… 

 
 

Het hoofd van de mens is opgevangen  

in de warme zachte bocht  

van zijn hoofd, hals, wang en schouder. 

Wang aan wang, ik laat je niet los. 

Ik ben die is,  

Ik zal er zijn voor jou. 

Inleiding op de lezingen 
Wie Gods liefde zelf heeft ervaren,  

wordt opgeroepen tot wederliefde 

en wel met heel zijn hart en heel zijn ziel. 

Wanneer we oog en oor hebben voor Gods liefde,  

zijn we gelukkig. 

 
 

Eerste lezing Deuteronomium 6, 2-6 
 

Orgel 
         

Evangelie      

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden doen we voor de kinderen, 

dat ze van liefde vervuld worden. 

Voor kinderen, 

die zonder liefde groot moeten worden. 
 

Bidden doen we  

voor onze naaste wiens leven  

anders uitdraaide dan gehoopt. 

Voor onze naaste  

die het contact met hart en ziel  

zijn kwijtgeraakt. 

Voor onze naaste 

die het niet meer volhoudt in dit leven. 

Zalig zij … 
 

Bidden doen we 

voor allen die leiding geven, 

voor allen die leiding krijgen, 

voor wie kerk en geloof ter harte gaat, 

voor wie zich geroepen weet zich in te zetten, 

voor ons hier: dat wij onszelf graag zien! 
 

Bidden doen we 

na deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen 

voor alle mensen die gestorven zijn 

en voor hen die deze mensen blijvend missen. 
 

We bidden tot Maria om troost 

voor allen die haar gebed vragen. 

Zalig zij … 

Marcus 12, 28b-34 



Geloofsbelijdenis 

Eén God die gemaakt heeft 

wat zichtbaar en onzichtbaar is, 

de wereld en wat er leeft. 

 

Jezus, gezalfd en kind van God. 

God, licht en waarheid,  

mens geworden zoals wij. 

Geboren uit Maria, geboren vol van Geest. 

Voluit geleefd tot aan het einde, 

gedood en toen begraven. 

 

De derde dag, zoals geschreven staat, 

de dood getart en opgestaan 

om te leven voor altijd. 

 

Zijn Geest geeft leven 

en spreekt het juiste woord in talloze profeten. 

Roept mensen op Gods weg te blijven gaan, 

weg van zonde, weg van dood, 

naar leven in zijn rijk. 

 

Dat rijk zal nooit ten onder gaan. 

We mogen leven voor altijd. Amen. 

 

Offerande   

 

Gebed over de gaven 

God van liefde, een onvergankelijk teken  

hebt Gij ons gegeven in brood en wijn. 

Daarin bent U onder ons. 

Dat wij in uw brood en wijn 

vervuld worden van uw liefde, 

zoals Jezus Christus,  

uw zoon en onze broeder. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van Leven 

God, wij danken U 

omdat Gij een God van liefde zijt, 

een God die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 

 

Wij danken U omdat Gij de naam  

van elke mens geschreven hebt 

in de palm van uw hand. 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 

in elke goede mens, 

in ogen vol mildheid, 

in een teder gebaar. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt  

of tactvol corrigeert. 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 

Omdat wij dit mogen ervaren 

danken wij U en zingen: 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

de man uit Nazareth, 

die U 'Abba', zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

Dit gebeurde nog het meest van al  

op die laatste avond van zijn leven (…) 

 

Laudate Dominum… 
 
Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Gij zendt ons zijn Geest 

opdat ook wij voor elkaar genade zijn, 

hoe onvolkomen ook. 

Hij was met mensen begaan, 

deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, 

maar gaf mensen nieuwe kansen. 
 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn  

voor de mens naast ons 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

 

En dat wij hen blijven gedenken 

die ons zijn voorgegaan 

en verder leven in uw eeuwige liefde (…) 

 

Gezegend zijt Gij en geprezen  

om die Ene en om zovelen  

die als beeld van U leven en sterven. 

Die doen als Hij: breken en delen 

en leven als Hij: mens als beeld van U. 

Wij bidden om die geest,  

die mensen schept 

zodat menselijkheid dichterbij komt. 
 

Bidden we daarom samen met zijn woorden: 

 


