
Vrijdag 30 oktober 2015  
om 20u  
in onze Sint-Jozefkerk.  
 

Een voorstelling  
met klank en licht  

en ontroerende verhalen  
van Franciscus. 

Dit door Geert Fierens  

in een nieuwe evocatie. 
 
 

Kaarten aan € 10.  

Voorverkoop en jongeren - 25 jaar: € 8. 
Hier bij Lieve (aan het koffiehoekje) 

of via het parochiesecretariaat:  03 776 11 07      
of  secretariaat@terekenparochie.be.  

Naast wie     
zou jij  

het liefste  
staan? 

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) 

 
Christophe speelt op orgel  van JSBach: Praeludium in G 

(BWV 568) 

 

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. 
 
 

 
 
 

 

    
 

29 e zondag door het jaar - b 
18 oktober 2015 
Missiezondag 

mailto:secretariaat@terekenparochie.be


Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid  
met woorden van psalm 33 

 

Oprecht is immer het woord van de Heer,  
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid. 
 
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  
hen die op zijn gunst vertrouwen, 
 
dat Hij hen redden zal van de dood,  
bij hongersnood hen zal voeden. 
 
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,  
is Hij ons een schild en een helper. 
 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen.  
 
Loflied   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God … 
 
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. 

Lied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
Purcell: A Ground in Gamut 



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 
Vivaldi/Bach: Largo uit Concerto in G (BWV 973) 

 

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. 
 

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 
Op deze missiezondag willen we stilstaan bij wat 'missie' 
voor ons hier en nu betekent. 

Tegelijkertijd leert Jezus ons dat dienstbaarheid  
vreugde brengt. 
 
Eerste lezing Carlos Desoete 

Missie is ontmoeting tussen mensen  

en tussen gemeenschappen van mensen. 
… 

Missie is ook hier 

en is een zaak van elk van ons. 

 
Lied 
Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God ... 
 
Evangelie     
Marcus 10, 35-45  
 
Homilie 
 
Een stukje orgelmuziek  
Buxtehude: Kommt her zu mir,  

spricht Gottes Sohn  

(BuxWV 201) 
 

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 stil worden bij zoveel goedheid. 
kort stukje orgelmuziek 

 
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 stil worden bij zoveel vrijmoedigheid. 
kort stukje orgelmuziek 

 

Voor ons hier:  
dat wij mogen blijven openstaan 
voor de Blijde Boodschap. 
Dat wij onze zending, onze missie 
opnieuw leren verstaan. 
 
 



We bidden voor paus en bisschop 
maar ook voor elke andere toegewijde mens, 
voor mensen die kiezen voor elkaar, 
voor ouders die goed voor hun kindje zorgen, 
voor hen naar hier gekomen  
om woorden en gebaren van troost te ervaren, 
voor hen die bewegen door Gods Geest. 
Laten we stil worden  
bij zoveel evangelische inzet. 
kort stukje orgelmuziek 
 

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    
Rameau: Les Sauvages  
(uit de opera 'Les Indes Galantes') 

 
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. 
 
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. 
 
Neem hen die ons in de dood zijn voorgegaan,  
op in uw Licht (...). 
 

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. 
 


