
 
Op elk moment zijn duizenden mensen  
ergens in de wereld aan het bidden, 

we willen ons met die stroom verbinden. 
(Marie De Hennezel) 

 
Orgel 
We dragen de kruisjes van hen die in september 
overleden zijn in ons midden.  
Zij blijven een lichtpuntje in ons leven. 
 
We gedenken 
 
Lied 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome, 
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
Welkom vandaag om ons verbonden te weten 
met mensen die leven in pijn en gemis. 
 
Welkom vandaag op deze wereldmissiedag 
om ons verbonden te weten  
met missionarissen ver en dichtbij. 
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Om samen stil te staan 
bij onze taak in deze wereld 
en denken aan hen die, waar dan ook, 
zich inzetten voor anderen. 
 
Welkom vandaag 
omdat ook wij een missie hebben, 
dat wij ons geroepen weten en gezonden. 
 
We mogen ons welkom voelen bij Hem  
die zich met ons wil verbinden en voor ons wil zijn  
als Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 
 
Stilte 
 
Gebed om nabijheid    
naar psalm 21 - H. Oosterhuis 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen  
- zou iemand mij komen helpen?  
Ja, mijn God komt mij helpen,  
de schepper van hemel en aarde.  
 
Hij zal niet toelaten dat je struikelt.  
Hij zal niet slapen.  
Hij waakt over jou.  
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,  
Hij waakt over heel zijn volk.  
 
Onze God houdt de wacht  
als een schaduw over je heen.  
Overdag zal de zon je niet steken  
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.  
 
Hij houdt alle kwaad van je af,  
Hij neemt je onder zijn hoede.  
En waar je ook gaat of staat,  
God zal je behoeden voor eeuwig. 
 
Vanuit dit vertrouwen, zingen we: 

Gebed 
Lieve Vader, 
Gij hebt ons oren gegeven om te luisteren, 
Gij hebt ons een mond gegeven om te spreken, 
Gij biedt ons de kans om mensen te ontmoeten 
dichtbij en veraf. 
 



Voor al deze lichtpuntjes in ons leven 
willen wij U danken. 
Doorheen onze woorden 
die wij tot anderen richten,  
mogen wij uw Liefdesboodschap 
voor alle mensen laten weerklinken: 
in Afrika, Latijns Amerika en Azië of hier bij ons. 
Zo krijgen allen de kans om,  
doorheen onze woorden en daden,  
uw licht te kennen, te ontvangen  
en door te geven. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De vijand Amalek kan enkel met Gods hulp  
worden verslaan. Jezus vraagt ons hoe groot  
ons vertrouwen is in de kracht van ons gebed. 
 
Eerste lezing Exodus 17,8-13 
 
Muziek 
 
Evangelie  Lucas 18, 1-8 
Jezus ik denk aan Jou 
Jezus, ik spreek over Jou 
Jezus, ik hou van Jou 
 
Acclamatie 

 
 
 

Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden we voor alle missionarissen  
en voor allen met een missionair hart: 
om niet moe te worden Gods droom  
aan iedereen te vertellen.  
 
Bidden we voor allen die, in Jezus’ voetspoor,  
bouwen aan een betere wereld: 
om blijvend geloof in de kracht van het gebed.  
 
Bidden we voor hen die hun geloof in God  
en het vertrouwen in mensen verloren hebben: 
om mensen die hen bijstaan.  



Bidden we voor de religies wereldwijd: 
om, in verscheidenheid, te groeien  
in eenheid en verbondenheid.  
 
Weten wij ons verbonden met ... 
 
Geloofsbelijdenis 
met woorden van geloof uit Honduras 
 
Ik geloof Heer,  
dat Gij de aarde hebt gemaakt, 
de hemel, de zee en alles wat bestaat. 
Alles in de hemel en op aarde behoort U toe. 
Vader, Heer van alle mensen, 
voor U zijn wij allemaal gelijk. 
Gij zijt de Vader van de armen 
omdat allen U lief zijn. 
 
Ik geloof dat Gij mens geworden zijt 
in de schoot van Maria, 
een dorpsvrouw, arm en gewoon. 
 
U geeft aan de mensen hun waardigheid terug 
door in ons het beeld te herstellen, 
waarnaar de Vader ons schiep. 
Ik geloof dat Gij leven zijt en licht, 
waarlijk God en echte mens. 
De Vader hebt Gij ons getoond, 
die voor ons zorgt en van ons houdt. 
 
Gij zijt bij ons gebleven  
toen de leiders U vermoordden. 
Voor altijd leeft Gij, lijdend in ons. 
 
Ik geloof dat Gij deze moordzuchtige wereld 
omvormt door de kracht van de Geest 
en de goddelijke macht van de liefde. 
Verrezen leeft Gij. 
Gij zijt bij ons in de strijd 
voor de opbouw van uw rijk. 
Uw rijk dat liefde is,  
gerechtigheid en vrede. Amen. 
 
Offerande 
De tafel wordt gedekt met Heilig Brood, 
omringd door kaarsen en bloemen. 
 
De omhaling gaat naar de organisatie Missio.   
Missio verdeelt, op een 
evenwichtige manier, 
middelen over de  
bisdommen in de wereld  
met de meeste noden.  
Zo wordt de boodschap van Christus  
wereldwijd uitgedragen. 
 
 
 



Gebed bij brood van leven 
Gebed voor missiezondag 
 
Hemelse Vader, 
Bij dit brood van leven, 
het teken van Jezus die leeft, bidden wij: 
 
Sterk ons met de gaven van de Geest, 
zodat wij dapper en onvermoeibaar 
getuigen van het evangelie. 
Zo kunnen wij leven en licht brengen  
in de onze wereld. 
 
Gij helpt ons om de reddende liefde  
en de genade van Jezus 
tastbaar te maken voor alle mensen. 
 
Daarom danken wij U en bidden U toe. 
  
Onze Vader 
 
Zingen om vrede 

 
Communie 
 
 
 

Lichtpuntje van de week 
Mensen van Monumentenwacht  
Oost-Vlaanderen zorg komen de kerk nakijken. 
Bij het binnenkomen zeggen ze:  
 

"Je voelt direct dat hier wordt 'geleefd': 
dat is te merken aan kleine dingen:  
de open deur,  
wat licht en muziek,  
mensen die opmerken  
waar herstelling nodig is,  
vrijwilligers die meegaan.."  



Slotgebed 
Goede God, wij danken U  
voor dit samenzijn rond deze ene tafel. 
Gij helpt ons te leven vanuit het vertrouwen  
dat volhouden loont. 
Gij geeft ons kracht  
om onze talenten te gebruiken 
en maakt ons bewust dat niemand in dit bestaan 
alleen hoeft te gaan. 
Wij bidden dat wij zorg dragen voor elkaar 
en ons bewust zijn  
van onze missie, onze taak in dit leven. 
 
Gij die ons nabij zijt met uw Geest,  
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Lied 

 
Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein. 
Laat ieder meester-dienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, 
met hart en lijf en leden. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 



Dinsdag 1 november om 10u30: 
viering voor 'Al onze Heiligen' en de overledenen 
van het voorbije jaar, in samenwerking  
met het koor Sint-Cecilia. 
 
Vanaf zaterdag 30 oktober  
tot en met  
woensdag 2 november 
is de kerk - zoals altijd - 
dagelijks open tussen 9u en 
16u, maar nu met een 
doorlopende beeldmeditatie. 
Het geeft ons de gelegenheid  
stil te staan bij leven, dood en (nieuw) leven. 

EEN BEZOEK AAN VLOS 
Woensdag 19 oktober, 15u 
 
We dachten dat het fijn zou zijn mochten de 
mensen van onze parochie de kans krijgen  
om Vlos nog wat beter te leren kennen. 
Linda Van Handenhoven (dochter van Christa)  
is bereid om ons rond te leiden. 
 
Op het programma:  
Een stellingenspel 
De asielprocedure uitgelegd 
Wat doet VLOS voor de vluchtelingen 
Een rondleiding in De Kruidenier en de Bazar 
Eventueel een getuigenis van een vluchteling 
 
Ben je benieuwd om meer te weten te komen 
over wat Vlos doet? Laat het ons even weten! 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfuFPumI1yjPRwopReeTWm6A4lht99
OhD2i2Wzpu5tdoGdy2g/viewform 
 
Of via Gert, parochieassistent: 0484 72 15. 
We spreken af bij Vlos aan de deur,  
Kasteelstraat 4. 
 
Als je iets wilt meebrengen: niet bederfbare 
voeding, zoals olie, suiker, bloem of koffie 
worden dankbaar aangenomen! 
 




