
24 oktober: Missiezondag! 

Op 24 oktober 2021 vieren we in de hele katholieke 

Kerk Missiezondag. Het is een dag om stil te staan bij 

onze gedeelde missionaire zending  

en onze verbondenheid binnen de wereldkerk. 
 

Missio roept ons op te getuigen van ons geloof 

in een God van liefde en leven. 

Erover praten en bovenal het tonen zijn zo belangrijk 

voor mensen dichtbij en veraf.  
 

De collecte tijdens Missiezondag wil dat wereldwijd 

mogelijk maken. De Kerk zet zich immers in om een 

warme wereldkerk uit te bouwen, met aandacht voor 

de meest kwetsbaren. Daarvoor zijn middelen nodig.  

Elke kerkgemeenschap wereldwijd kan hiervoor  

een beroep doen op het universele solidariteitsfonds 

van Missio.  
 

In België richten we ons naar de kerk van India,  

een kleine minderheid, die elke dag haar beste  

beentje voorzet bij de verkondiging van de  

Blijde Boodschap in woord en daad.  

Ook al is er een beperkte godsdienstvrijheid.  

Dank als jij volgende week wilt delen! 

Of via: BE19 0000 0421 1012 

Meer informatie op  

www.missio.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gedenken hen van wie we voorbije maand  

afscheid namen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 

 

    
 

29 e zondag door het jaar - b 

17 oktober 2021 

Op elk moment zijn duizenden mensen 

ergens in de wereld aan het bidden, 

we willen ons met die stroom verbinden 

en vanuit het diepst van onze ziel 

wensen we dat die solidariteit 

ten goede mag komen aan iemand  

die een moment doormaakt 

van grote eenzaamheid of  pijn 

M. De Hennezel 

http://www.missio.be


Bidden om Gods nabijheid  

Open onze oren, God,  

opdat wij uw stem zouden horen  

wanneer Gij tot ons spreekt  

in armen en zwakken. 

 

Open onze ogen, God,  

opdat wij U kunnen zien  

wanneer Gij ons onopgemerkt nabij komt. 

 

Open ons hart, God,  

als Gij ons uw Goede Boodschap verkondigt  

en voor ons het Brood wilt breken. 

 

Loflied   

Kracht van verbinden, als grond van bestaan,  
vanuit wat Hij deed, wat Hij zei,   
stevig geworteld en vrij om te gaan,  
in kwetsbaarheid sterk en nabij.   
 

Stiltemoment 

 

Gebed  

Hij die gekomen is,  

niet om gediend te worden, maar om te dienen. 

Open ons hart voor zijn oproep, Heer. 

Stimuleer ons om Hem na te volgen: 

elkaar schragend en dragend, 

elkaar dienstbaar nabij, 

van harte vrede voor elkaar zijn. Amen. 

 

 

Zegenlied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending 
 

Ons koffiehoekje  

is terug open! 

Kom iets te drinken  

halen zodat we elkaar 

kunnen ontmoeten. 

Het is gratis. 

Je bent zeker welkom! 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God,  

zwart, geel, rood of wit -  

allen zijn uw kinderen, 

allen even waardevol, U even lief. 

Zo vormen wij één grote mensenfamilie  

die als zussen en broers voor elkaars welzijn  

medeverantwoordelijk zijn. 

Help ons dat ook zo te beleven  

in de realiteit van elke dag, 

vandaag en morgen, en elke dag  

tot uw droom werkelijkheid is geworden.  

Amen. 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 
 
Wat betekent een verlies verwerken ? 

Verwerken betekent beslist niet 

dat je nu maar moet vergeten  

wie de overledene was. 

Is verwerken accepteren dat iemand door de dood  

uit dit leven verdwenen is ? 

Niet iederéén zal hiervoor het woord accepteren  

willen of kunnen gebruiken. 

Wat moeten we ons  voorstellen bij ver-wer-ken ? 

Verwerken is wat we samen hebben beleefd,  

gezegd en gedaan, 

wat we van elkaar genoten hebben  

en ook wat we gemist hebben 

een plaats geven in onszelf. 

Niet als een voorbije herinnering, 

maar als iets dat ons gemaakt heeft  

tot die persoon die we vandaag zijn. 

Het kleinere of grotere stuk van ons leven 

waarin de dierbare overledene zo’n belangrijke 

plaats heeft ingenomen, blijft bij ons. 

We dragen het mee tot het einde van ons leven. 

Toch verhindert het ons niet om verder te gaan, 

eigen keuzes te maken en geleidelijk weer  

van het leven  te 

gaan genieten. 

Het leven  

weer opnemen  

en er plezier  

aan beleven, 

want de overledene 

dragen we  

onvervangbaar mee  

in onszelf  … 

Inleiding op de lezingen 
In het evangelie spreekt Jezus over zijn fundamentele 

keuze: op de laatste plaats gaan staan om te dienen,  

zijn leven geven voor velen.  

 

De figuur van de lijdende dienaar in de eerste lezing  

belicht de betekenis van Jezus' lijden.  

 

Eerste lezing Jesaja 53, 10-11  

 

Orgel 
 

Het evangelie verteld Marcus 10, 35-45  
 

Homilie 

 

Voorbeden 

Laten wij bidden voor allen 

die hartelijk en toegewijd 

in dienst van het leven willen staan: 

voor allen die verzorgen en verplegen 

diegene die ziek zijn naar lichaam en geest, 

voor allen die zich bezighouden 

met welke vormen van hulpvaardigheid dan ook. 

Laten wij danken om zoveel goedheid. 

Heer, wij danken, Heer, wij danken, 
Heer, wij danken U. 
 
Laten wij bidden voor allen  

die ferm en vastberaden  

in dienst van het leven willen staan: 

allen die oog hebben voor een ander, 

alle mensen met een helpende hand, 

een troostend woord, een hoopvolle bemoediging. 

Laten wij danken om zoveel vrijmoedigheid. 

Heer, wij danken, ... 
 

We bidden voor paus en bisschop 

voor elke toegewijde mens, 

voor mensen die kiezen voor elkaar, 

voor de kinderen die hier gisteren  

hun eerste communie deden, 

voor ouders die goed voor hun kindje zorgen, 

voor hen naar hier gekomen  

om woorden en gebaren van troost te zoeken, 

voor hen die bewegen door Gods Geest. 

Laten we danken om zoveel evangelische inzet. 

Heer, wij danken, … 
 
We bidden voor alle persoonlijke intenties ... 
 

 

 

 

 

 

 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God  

die er voor ons is  

en ons in liefde nabij is. 

 

Ik geloof in Jezus,  

die met ons Mens geworden is.  

Die niemand in de kou liet staan,  

die ten dienste stond voor gekwetste mensen. 

 

Ik geloof in de Geest  

die ons bezielt,  

die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid,  

die alles nieuw maakt. 

 

Ik geloof dat wij altijd weer  

mogen vertrouwen op God  

die ons over de dood heen tilt  

naar zijn Rijk van eeuwig Leven. Amen. 

 

Offerande    

 

Gebed over de gaven 

God van leven, 

vrijmoedig staan wij voor U  

met onze gaven van brood en wijn. 

Wat wij U aanbieden  

hebben wij van U ontvangen, 

Gij, de Gever van alle goeds. 

Neem ons op in uw liefde, 

dit vragen wij U naar het voorbeeld van Jezus,  

uw Zoon en tegelijk Mensenzoon. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, Vader,  

voor het leven dat Gij ons geeft  

en voor de toekomst die Gij ons laat verhopen. 

Voor mensen die ons begeleiden  

en voor allen die ons de weg naar U  

hebben getoond. 

 

Wij danken U  

omdat Gij ons in Jezus van Nazareth 

getoond hebt wie Gij zijt 

en omdat Hij ons voorgaat naar U toe. 

 

Samen met allen die U zoeken  

en met allen die U reeds gevonden hebben,  

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. 
 

God, onze Vader, Jezus is ons voorgegaan,  

arm van geest en zuiver van hart,  

met een mateloze honger naar gerechtigheid  

in dienst van uw Rijk. 

 

Hij was barmhartig,  

toegankelijk voor al wie in nood verkeerde,  

en deelde zijn  hele leven. 

 

Zo was het ook die avond,  

de laatste met zijn leerlingen,  

toen Hij uit liefde voor ons, het brood brak (...) 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Zoals Hij het ons heeft gevraagd  

gedenken wij zijn leven, zijn lijden en zijn dood,  

en zijn opstanding uit de doden, God. 

 

Hij is uw beeld en gelijkenis 

En wij vragen U: 

zend zijn Geest over ons  

zodat wij op Hem gelijken. 

Maak ons zuiver van hart en arm van geest,  

doe ons hongeren naar gerechtigheid. 

Maak ons barmhartig  

en leer ons tot U spreken met zijn woorden. 

 

Neem hen die ons in de dood zijn voorgegaan,  

op in uw Licht (...). 

 

Wij bidden tot U voor alle mensen  

die meehelpen aan uw rijk hier op aarde, 

dat uw naam 'Ik zal er zijn' rode draad wordt  

van alle denken, doen en handelen. 

 

Onze Vader    

 

Gebed om vrede 

Geef ons een warm hart, God, 

aan ons die leven in een kille tijd. 

Geef ons vertrouwen 

dat uw rijk komt. 

Gij wilt ons brengen naar een wereld 

van recht en zachtheid, van vrede en geluk.  

Amen. 

 

Inleiding op de communie 
 

Communie 

 

 

 

 


