
Donderdag 07 november om 20u00 
in de grote zaal van Ons Huis 

is er een Tereken Overleg-t. 
Dit onder meer in 

voorbereiding voor het  

pastoraal beraad dat op  

20 november plaatsvindt. 

Thema van beide avonden: 

'De mogelijke 

veranderingen voor 

het vieren in de kerken van Sint-Niklaas.' 
Op het Tereken Overleg-t gaan we graag  

met ieder van u in overleg over de verandering  

die er misschien komt op Tereken, zowel inhoudelijk 

als uurwijziging op zondag. 

 

Verder horen we graag ook uw mening over de 

aanpassingen die de liturgiegroep uitprobeert. 

 

Met natuurlijk een weerklank van wat in de 

verschillende bewegingen en werkgroepen vandaag 

leeft. 

 

Het is voor ons noodzakelijk om uw mening  

te horen zodat beslissingen die genomen 

worden, door velen gedragen worden. 

We nemen deze gedachten immers mee naar het 

pastoraal beraad voor de hele parochie op  

20 november a.s. 

 
Op elk moment zijn duizenden mensen  

ergens in de wereld aan het bidden, 

we willen ons met die stroom verbinden. 

(Marie De Hennezel) 

 

We dragen de kruisjes van hen die in september 

overleden zijn in ons midden om ons met hen  

en hun familie te verbinden. 

 

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. 

 

 

29e zondag C- jaar   

20 oktober 2019 

Missiezondag 

   
 
 
 
 

    Verbonden met  in de wereld 



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 23 - uit Japan 

Heer, 

Gij geeft het tempo van mijn arbeid. 

Telkens gunt Gij me  

een ogenblijk van stilte, een adempauze. 

Zo verzamel ik weer krachten. 

Gij toont mij, hoe ik mezelf kan zijn, 

hoe ik weer rust kan vinden. 

veel zaken lukken me moeiteloos. 

Vaak verrast mij mijn vertrouwen in U. 

Ik werk en mijn hart blijft vredig 

als ik me aan U toevertrouw. 

Hoeveel ik ook te doen heb, 

de innerlijke vrede houd ik. 

Steeds zijt Gij in alles aanwezig. 

Zo verliest al het andere zijn dreiging. 

Gij frist mij op, 

geeft me geluk en ik voel me geborgen. 

Dan voel ik mijn krachten groeien. 

Hoe mooi is het te weten 

dat ik op weg ben naar U, mijn God, 

dat Gij nu en steeds  

mijn thuis zijt. 

 

Gloria 

 

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 kansen van verbondenheid 

willen wij U danken. 

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 

 
 

Een uitsmijtertje 

Winnaar van de Prijs van de Spirituele Zorg 

2019, Marc Eneman zegt:  

"Het thema 'groot zijn in iets kleins',  

roept bij mij een zin op van Chiara Lubich: 

'Niets is klein als het met liefde gedaan is’.  

Dat vind ik heel juist."  

Vrijdag 1 november om 10u30: 

viering voor 'Al onze Heiligen' en de 

overledenen van het voorbije jaar. 

Met het koor Consonant. 

 

Zondag 3 november om 10u30: 

viering voor 'Al onze Zielen'. 



Alleen de woorden die we samen vinden, 

zijn verstaanbaar. 

Alleen de weg die we samen gaan, 

heeft een doel. 

Alleen het doel dat we samen stellen, 

is bereikbaar. 

Alleen de vrede die we samen maken, 

wordt wereldwijd. 

 

Mogen wij die vrede zij, dat vragen wij U,  

door Jezus, uw Zoon en onze Heer. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

 

 

Slotgebed 

Goede God, wij danken U  

voor dit samenzijn rond deze ene tafel. 

Gij helpt ons te leven vanuit het vertrouwen  

dat volhouden loont, 

en het ertoe doet wat we doen of wie we zijn. 

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. 

Om in stilte te lezen  Barbara Focquart 

Ze zit op haar rollator achter de tafel  

die dienst doet als bar. Ze is een jonge vrouw  

met een beperking en een prachtige lach.  

Flesjes ontkurken kan ze niet, maar als ze achter  

de bar zit, is haar taak: de rietjes in de flesjes steken. 

Een meneer die voor het eerst naar ons café komt, 

is erg geraakt door "dat meisje daar achter de bar, die 

zo mooi lacht." Hij bestelde een cola besteld en zonder 

nadenken had hij het rietje er zelf ingestoken.  

Waarop zij heel lief zei: "Hé, dat is mijn taak." 

Hij was ontroerd door het belang van die kleine taak, en 

door het feit dat ze die durfde verdedigen. 

Hij is nog verschillende keren teruggekomen. 

 

Jean Vanier, stichter van de Arkgemeenschappen, zegt:  

"We moeten geen buitengewone dingen doen.  
We moeten gewone dingen doen  
met buitengewone liefde.” 

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 liefde te kennen en te ontvangen. 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.  

 

Ga met ons door de dagen, ga met ons. 
 
Weten wij ons verbonden met ... 

 

Ga met hen door de dagen, ga met hen. 
 

Levende God, wij danken U  

dat Gij ons op het spoor zet  

van een nieuwe wereld.  

Hou ons gaande op die weg naar uw Rijk  

van vrede en recht,  

goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

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. 

Zo vieren we in verbondenheid. 

 
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 zingen U toe: 

Dank U dat Gij hebt willen spreken, 
dank U, Gij hoort eenieders taal, 
dank U dat Gij het brood wilt breken,  
met ons allemaal. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U, dat ik nu weet daarvan, 
dank U, o God, ik wil U danken,  
dat ik danken kan. 
  
Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

God, Vader, Moeder, 

Alleen de rijst die we samen delen, voedt 

Alleen het water dat we samen drinken, 

lest de dorst. 

Alleen de strijd die we samen voeren, 

brengt bevrijding. 

Alleen de kleren die we samen delen, 

maken mooi. 


