
CONCERTEN  
 

Zondag 18 november: 16u 

Onze Lieve Vrouwkerk: 'Mendelssonhniade' 

met kamerkoor Camerata Orpheon,  

sopraan Ann Krijnen, organist Christophe Bursens,  

Cant'Amore en Fiori Musicali. 

Kaarten aan de kassa aan € 15,- 
 

Zaterdag 8 december: 20u  

& Zondag 9 december: 15u 

Sint-Jozefkerk: 'Moralia' van polyphonist 

Jacobus Gallus 

met Eléonor en Kamerkoor Terpander 

Kaarten in vvk € 15,- aan de kassa € 17,-

kamerkoorterpander@gmail.com of 0475 32 54 91 

Wat als de IMPULSAVOND op  

vrijdag 04 januari 2019 zou zijn? 

Dan houdt u best deze datum vrij  

om naar de nieuwjaarsreceptie te komen  

van onze geloofsgemeenschap. 

Welkom om 19u30  

met een knabbeltje en frisse teug  

op het nieuwe jaar! 

Plaats? Ons Huis. 

Wie? Ieder van u en vele anderen ... 

 
RODE NEUZENMARKT op de Heilig Hartschool:  
woensdag aanstaande van 11u30-12u30:  
verkoop van zelfgemaakte spullen om leerlingen  
met psychische problemen alle kansen te geven.  
Zeker welkom!! 

 

Lied  
We zingen dit Taizélied herhaaldelijk tot de  

voorgangers hebben plaatsgenomen.  

Mag het zo vertrouwen in ons hart oproepen 

 = Het is goed om te vertrouwen op de Heer  
    Het is goed op Hem te hopen.  

 
Welkom 
Elk jaar, in november,  

als de bladeren van de bomen vallen, 

staat de liturgie stil bij het einde der tijden. 

Dat hoeft ons niet bang te maken. 

Jezus stelt ons immers gerust: 

elk einde brengt een nieuw begin 

want God blijft trouw tot voorbij dat einde. 

Het gelovig weten dat de Heer  

ons ooit tegemoet komt 

om ons in zijn liefde op te nemen, 

kan voor ons leven in deze wisselvallige wereld 

rust en vertrouwen betekenen. 

Bidden wij dan ook met geloof in ons hart... 

 

Gebed 

Goede God,  

Gij die zich over ons ontfermt 

en die wij 'Vriend' mogen noemen 

hier, dicht bij U, bidden wij  

om nieuwe ogen die toekomst zien 

en een hart dat hoop bewaart. 

Gij spreekt tot ons uw woord van leven 

en leidt ons uw toekomst tegemoet. 

In alle vertrouwen spreken wij dit uit, 

voor hier en nu,  

voor goede en slechte dagen  

en voor altijd. Amen. 

 

Elk einde brengt een nieuw begin! 
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Bidden om nabijheid 

 

Inleiding op de lezingen 
De lezingen nodigen uit om ook in de moeilijkste  

omstandigheden te blijven hopen en vertrouwen. 

In tijden waarin het einde nabij lijkt,  

geven beide auteurs ons GOED NIEUWS: 

Alles en iedereen kent een einde, maar we mogen  

telkens opnieuw hopen op een nieuw begin. 

 

Eerste lezing Daniël 12, 1-3  

 

Orgel  

 

Evangelie    Marcus 13, 24-32  
 
Lied 
Bonum est confidere … (2x) 
 

Homilie 
Met aansluitend  

een vertaling  

naar onze  

geloofsgemeenschap… 

 

 

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...... 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 
  

 

 

 

 

 



 

Slotgebed 

God, als we het gevoel hebben  

dat de grond onder onze voeten verdwijnt, 

help ons dan omhoog te kijken 

en te ontdekken dat we gedragen worden 

door wat we hopen en dromen 

en door het vertrouwen op uw woord. 

 

Als we alleen nog maar schaduw zien  

van donkere wolken en ons bedreigd voelen  

door wat in de wereld gebeurt, 

laat ons dan zien dat Gij dicht bij ons zijt 

en aan ons voorbijgaat 

Dat vragen wij door Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  Paul Scheelen 
Misschien dat we deze dagen  

nog steeds wat woordeloos naar het kerkhof gaan, 

een bloempot laten spreken  

of een bloemetje bij de urnenmuur. 

Een haastig geslagen kruis,  

een gegeneerd gepreveld gebed 

of gedachteloos staren naar de gebeitelde tekst  

op de steen. 

"We zouden eens wat koper poets moeten 

meebrengen voor die letters" zeggen we dan. 

Wat moet je al zeggen met een kramp in je hart. 

Tussen geboortejaar en sterfjaar staat alleen  

een heel klein tussenstreepje,  

een koppelteken tussen moederschoot en graf. 

De finale nederlaag van de dood zal geen mens 

ontlopen, hoe de samenleving dit ook  

probeert te verdoezelen. 

Maar misschien zou er op de gedenksteen  

een tweede gedachtestreepje mogen staan,  

niet alleen tussen geboortejaar en sterfdatum,  

maar ook na deze laatste. 

Het streepje van Gods geheugen over tijden heen, 

"kown unto God - gekend bij God",  

Zijn JA over de grenzen van tijd en ruimte. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap 

die bekommerd zijn om elkaar, 

die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten. 

  

Ik geloof dat God hier aanwezig is 

en te zien is als wij de anderen recht doen, 

het positieve in elkaar benoemen, 

als wij niemand uitsluiten, 

maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is. 

  

Ik geloof dat we voor elkaar  

een stukje hemel kunnen zijn,  

een stukje Rijk Gods. 

  

Ik geloof dat God ons vraagt 

om ons samen in te zetten  

en niet aan de kant blijven staan. 

  

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische,  

maar blije mensen te zijn, 

met hoop voor de toekomst. 

  

Ik geloof dat wij daaraan  

samen kunnen bouwen 

en dat God ons daarbij helpt. Amen. 
  
Voorbeden 

Wanneer in ons midden 

tekenen van hoop te bespeuren zijn 

wanneer leven, liefde, vreugde gedeeld worden, 

danken wij U, God,  

want Gij plant uw vrede in ons hart. 

 

Wanneer, waar ook ter wereld mensen leven  

in de moeilijkste omstandigheden  

die we kunnen indenken, 

wanneer ze door geweld worden overvallen 

dat niets of niemand ontziet, 

bidden wij om uw vrede in ieders hart. 

Luister Heer, ... 
 

Wanneer in onze omgeving mensen getroffen 

worden door het verlies van een dierbare, 

gevangen in verdriet, 

om het gemis zonder uitzicht, 

bidden we om anderen die nabij zijn  

met de kracht van uw vrede in hun hart. 

Luister Heer, ... 
 



Offerande   

 

Gebed over de gaven 

God, wanneer de bomen   

weer geel en rood beginnen te kleuren,  

weten wij dat het jaar zijn voltooiing nadert. 

Wij vragen U: 

mogen ook wij uw toekomst herkennen  

bij het delen van brood en wijn, 

tekens die Gij ons gegeven hebt. 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. 

 

Wij danken U, Heer onze God, 

om alles wat Gij voor ons zijt: 

Schepper en Bevrijder, Herder van mensen, 

Licht en Leven. 

 

Wij danken U omdat Gij liefde zijt, 

onze Lotgenoot wilt zijn, die ons falen 

vergeeft en zich over ons ontfermt, 

die begaan is met ons lijden  

en onze vreugden deelt. 

 

Wij blijven vertrouwen op U, ook als het lijkt  

dat Gij machteloos zijt om ons te helpen. 

Met allen die uw naam hoog houden  

in lief en leed, in leven en sterven, bidden wij: 

 
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. 

 

Wij danken U, Heer onze God, 

om Jezus, uw Zoon: 

In Hem is uw vergeving en toekomst  

mens geworden. 

Hij gaf ons een teken van zijn liefde (…)  

 instellingswoorden ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zend nu zijn Geest in ons midden: 

een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt, 

die geloof brengt in de toekomst,  

vertrouwen in de mens, 

barmhartigheid en recht. 

 

Zo kan deze wereld  

een koninkrijk van vrede worden 

waar vreugde en toekomst is voor allen, 

een wereld waar het goed is te leven  

in de naam van Jezus, uw Zoon. 

 

En wij geloven dat het einde van een mens,  

een nieuw begin krijgt bij U. 

Daarom gedenken wij hen  

die ons zijn voorgegaan(…). 

Zij leven in uw eeuwige liefde. 

 

Door Jezus danken en eren wij U, Vader, 

en vervuld van zijn Geest dragen wij  

zijn Boodschap verder uit 

tot het einde der tijden. Amen. 

 

Bidden we daarom samen met zijn woorden: 

 

Onze Vader 
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. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredewens    

Heer Jezus,  

Gij die te midden van uw leerlingen sprak:  

'Vrede zij u,'  

open onze ogen en reik ons uw hand,  

opdat wij U herkennen mogen  

in de vredeswens van onze naaste,  

Gij die onze vrede zijt, in eeuwigheid. Amen. 

 
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. 


