
Gezegend zijt Gij om de Geest  
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
We weten dat er mensen zijn  

die de verhalen van Jezus uitdragen.  
Dat is goed nieuws! 

We weten dat er mensen zijn  
die anderen helpen.  

Dat is goed nieuws!  

We weten dat God van ons houdt.  
Dat is goed nieuws! 

 
Nemen wij het goede nieuws mee,  

met een barmhartig gevoel in ons hart. 

 
 

 
 

 

De kapel Onze Lieve Vrouw Van Halle  

krijgt komende weken  
binnenin een grondige restauratie.  

Daarom is ze gesloten, 
vermoedelijk tot eind november. 

Samenstelling parochieploeg  

voor de nieuwe parochie Sint-Niklaas 
Graag willen wij de geloofsgemeenschap  

raadplegen om geschikte kandidaten  
te vinden voor de nieuwe parochieploeg.  

Daarom: bezorg ons twee namen van mensen die  

volgens u geschikt zijn. Dat mogen mensen zijn die 
niet van Tereken zijn, als ook uw eigen naam. 

Noteer op de kaart en stop deze in de doos  
achteraan in de kerk. U kan ook mailen naar deken 

Raf: rafvermeulen@skynet.be. 
 

Wie graag de infobrief leest, deze ligt achteraan  
om mee te nemen. Ook online te vinden: 

www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/een-
nieuwe-parochieploeg-voor-de-nieuwe-

parochie.https://www.kerknet.be/parochie-sint-

niklaas/artikel/een-nieuwe-parochieploeg-voor-de-
nieuwe-parochie. 

Woensdag 1 november: 10u30:  

viering van Allerheiligen 
met gedachtenis van de overledenen  

van het voorbije jaar. 
 

Donderdag 2 november: 19u30: 

viering van Allerzielen  
ter gedachtenis van al onze  

dierbare overledenen. 
  Van harte welkom. 

Beeld van God 

 
O Heer, 
open onze ogen voor uw aanwezigheid, 
open onze geest voor uw genade, 
open onze lippen voor uw lof, 
open onze harten voor uw liefde, 
open ons leven voor uw heil, 
en laat U onder ons vinden.  
 

Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom 

Wereldmissiezondag … 

… welke missie = welke boodschap brengen wij  
… in onze (leef)wereld 

… vertellen over Gods liefde voor alle mensen 

… getuigen van God die mensen nabij wil zijn 
… in daden die voor zich spreken  

… mensen als beeld van God 
… wereldwijd verbonden 
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Een moment van stilte 
 
Bidden om nabijheid 
We worden opgeroepen  
om elkaar te aanvaarden zoals we zijn,  
om in elkaar te geloven.  
Maar samenleven en samenwerken  
is moeilijker dan we vermoeden. 
Daarom zingen we: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

We worden opgeroepen  
om elkaar steeds nieuwe kansen te geven,  
de kans om nieuw te worden.  
Maar een hand reiken aan wie ons iets misdeed  
is moeilijker dan we vermoeden,  
zelfs als we elkaar graag zien. 
Daarom zingen we: 
Christus ontferm U over ons … 
 
We worden opgeroepen  
om muren tussen mensen af te breken, 
om contacten te herstellen,  
om elkaar nodig te hebben.  
Maar zwakheden overwinnen 
en opnieuw zon brengen in een vertwijfeld hart  
is moeilijker dan we vermoeden 
Daarom zingen we: 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Heer God, laat ons weer beseffen  
dat Gij onze God zijt 
en dat wij naar U mogen komen,  
ook met alles wat ons bedrukt, 
door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Lied 
Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
aanvaard ons gebed. 
 

Slotgebed 
Vandaag wil ik U met heel mijn hart danken 
voor de mensen die voor mij beeld van U zijn, 
God, en die me vertellen  
over het wonder van uw vriendschap. 
Wil me helpen ook zelf beeld van U te zijn,  
vooral voor armen en kleinen. 
Leer me het leven te zien als een geschenk 
dat ik van U gekregen heb, 
en laat mij het met twee handen  
doorgeven aan anderen. Amen. 
 
Lied    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 

Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 



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. 
 

Gebed om vrede 
Heer, geef ons de moed 
om holle woorden achter ons te laten. 
Geef ons de kracht om wat meer op te bouwen. 
Geef ons de eerlijkheid 
om te erkennen dat we zoveel konden doen, 
maar het niet deden. 
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving 
door U beantwoord wordt met uw liefde. 
Dan zal er vrede zijn in ons hart. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw Geest. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Woorden van Paus Franciscus 

Vandaag staat de missionering voor de uitdaging 
om alle volken te eerbiedigen  

om uit te gaan van hun eigen wortels  
en om de waarden van hun respectievelijke culturen  

te beschermen. 

Het gaat erom  
andere tradities en filosofische systemen  

te kennen en te eerbiedigen. 
En te erkennen  

dat elk volk en cultuur het recht heeft  
door zijn eigen traditie geholpen te worden  

om het Godsmysterie te begrijpen. 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.  
 
Gebed  

God, Gij die de wereld  
aan mensenhanden toevertrouwt, 
zeg ons wat Gij van ons verwacht 
om uw koninkrijk te laten groeien. 
Schenk ons wijsheid en wilskracht 
om gemeenschap te stichten  
met mensen dichtbij, maar ook ver weg. 
Geef dat liefde, rechtvaardigheid en hoop 
ons deel zijn om te komen tot een eerlijke wereld. 
Dat vragen wij u voor vandaag  
en de dagen die komen. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De lezingen zetten ons aan het denken: 

God roept mensen bij hun naam om zich voor anderen 
in te zetten. Door mensen laat God zien dat Hij er is. 

Waartoe voelen wij ons geroepen? 

In het evangelie worden vragen gesteld  
bij de afbeelding van de keizer en van God. 

Wij kunnen ons afvragen:  
hoe ben ik een beeld van God? 

 

Eerste lezing  Jesaja 45, 1. 4-6 
 
Orgel 
 
Evangelie   Matteüs 22,15-21 

 

Homilie 
 
Voorbeden 
Bidden we om kracht en inspiratie 
voor missionarissen en hulpverleners  
die anderen helpen.  
Zij zijn en blijven: beeld van God. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Bidden we om levensruimte en eindelijk rust 
voor hen die, van huis en haard verdreven, 
over de aarde worden opgejaagd. 
Zij zijn en blijven: beeld van God. 
kort moment van stilte 

 
Bidden we om zorg en aandacht 
voor hen die, in de ban van een verslaving, 
hun gezondheid schaden, hun toekomst vergooien. 
Zij zijn en blijven: beeld van God. 
Heer, aanhoor ons … 

 

 
 
 

 



Bidden we om een liefdevolle nabijheid 
voor allen die, omwille van ziekte of ouderdom, 
helemaal afhankelijk zijn van anderen. 
Zij zijn en blijven: beeld van God. 
kort moment van stilte 

 
Bidden we voor de intenties  
die in het intentieboek zijn neergeschreven ... 
Heer, aanhoor ons … 
  
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
en geboren uit de Maagd Maria;  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
gekruisigd is, gestorven en begraven;  
die neergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgevaren is ten hemel en zit aan de  
rechterhand van God, zijn almachtige Vader;  
vandaar zal Hij komen oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke Kerk;  
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam,  
het eeuwig leven. Amen 
 
Offerande     
 
Gebed over de gaven 
God en Vader, 
rust ons toe met wijsheid en kracht 
om wereldwijd honger naar brood en vrede  
te kunnen stillen, 
om gemeenschap te kunnen stichten, 
om echte naasten te kunnen worden  
voor onze medemensen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn, 
de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, 

we zijn met ons hart bij de heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God, 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Heer, onze God, wij danken U 
voor ons bestaan als uw mensen 
in uw wondermooie wereld. 
Maar vooral danken wij U 
omdat Gij ons gemaakt hebt  
om beelddragers te zijn van U, 
geroepen om lief te hebben  
en bemind te worden. 
 
 

Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon, 
de broosheid van ons bestaan  
ten volle heeft beleefd. 
Ons leven tilt Hij op  
tot een nieuwe schepping 
waaraan geen einde komt,  
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is 
 
Daarom, met alle engelen en heiligen, 
met allen die ons reeds zijn voorgegaan 
en nu leven bij U in uw Koninkrijk, 
zingen wij U toe: 
 
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. 

 
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, 
om de vruchten van deze aarde. 
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus,  
de Messias, die ons de weg voorleefde 
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid. 
 
Wij danken U omdat wij,  
naar zijn voorbeeld, 
liefde mogen zijn voor elkaar. 
 
Mens zijn voor de anderen: 
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam  
van zijn apostelen, op die laatste avond (…). 
 
Telkens gij dit doet, 
doe het dan om Mij te gedenken. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken, 
om zijn opstanding te belijden 
en zijn toekomst te vieren, 
bidden wij voor allen 
die door de dood van ons zijn heengegaan (…) 
Wij hopen en vertrouwen  
dat zij leven bij U in uw heerlijkheid.  
 
Omdat wij elkaar hard nodig hebben,  
bidden wij U: zend uw Geest in ons midden 
en voeg ons allen samen tot levende  
getuigen van uw liefde voor alle mensen. 
 
Zo zendt Gij ook ons 
om vrede te stichten op aarde, 
om recht te doen aan al uw mensen 
en om samen met hen 
hoopvol uw dag tegemoet te gaan. Amen. 


