
Zending en zegen 
Niet in een afgebakend hoekje van ons hart, 
niet in welbepaalde omstandigheden, 
maar, hier en nu, vandaag, 
ten aanzien van allen die ons pad kruisen, 
van allen met wie we samenleven 
zijn wij als christenen geroepen tot liefde. 
Als we proberen hiervan werk te maken  
zal God ons bezielen met zijn zegen ... 
 
 

We nodigen u graag uit voor de vieringen  
van Allerheiligen en Allerzielen. 
 
Op Allerheiligen is de viering zoals op zondag,  
dus om 10u30, opgeluisterd door het  
Sint-Ceciliakoor. 
We herdenken in het bijzonder  
de overledenen van het voorbije jaar. 
De omhaling is bestemd  
voor de VZW pastorale animatie die zorgt voor de 
financiering van het loon  
van onze vrijgestelde Lieve 
 
Donderdag op Allerzielen  
gedenken we al onze overledenen,  
's avonds om 19u30, eveneens hier in de kerk. 
Van harte welkom! 

 
Christophe speelt in deze viering 'Suite G' van  
Louis Couperin (1626-1661) 
In deze woorddienst met communie brengen we het 
evangelieboek en een ciborie met  
geconsacreerde hosties in ons midden. 
Ondertussen horen we op orgel: Prèlude en Allemande 
 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom en openingswoord 
In naam van onze God, Hij die ons telkens weer 
uitnodigt, heet ik u allen hartelijk welkom. 
Met Hem gaan we samen op weg, 
vierend en delend met elkaar 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 
 
In de kern van elk leven is de centrale rol  
weggelegd voor de liefde: 
liefde tot God en liefde tot elkaar. 
Elke levensvorm stort in elkaar als men  
die basis naast zich neerlegt. 
Toch is het voor de mens niet altijd eenvoudig 
om, wat God verbonden heeft, samen te houden.  
Laten we daarom bidden. 

        Love 
    Liefde 
Liebe 
    Amour 
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Bidden om nabijheid 
De liefde van God en de liefde van  
onze medemensen is wat we allemaal zoeken  
en af en toe ervaren in ons leven. 
Het blijft een kostbaar geschenk. 
Ook wij betrappen er ons af en toe op  
hoe we met mondjesmaat beminnen. 
Zo vaak is onze liefde gericht op ontvangen. 
Daarom bidden wij: 
      Heer, wees ons helpend nabij. 
 
De liefde van God en de liefde van onze medemen-
sen is wat we allemaal willen delen. 
Vaak zien we enkel onze eigen inspanningen  
en gaan we aan die van anderen voorbij. 
Daarom bidden wij: 
      Heer, wees ons helpend nabij. 
 
Onze liefde tot U, God en tot onze medemensen  
werd ons getoond en opgedragen  
door uw Zoon Jezus. 
De radicaliteit van deze boodschap  
is bijzonder groot. 
Onze vijanden liefhebben,  
daarvoor moeten we een tandje bijsteken. 
Daarom bidden wij: 
       Heer, wees ons helpend nabij. 
 
Lofprijzing  met woorden van psalm 9 
Loven en prijzen, ‘ere zij God’, 
danken, bewonderen, zingen. 
              Ik lach U toe, verliefd en verlegen, 
              Uw Naam luidt: Enige ware. 
Vijanden zijn op de vlucht geslagen 
struikelen, vielen, plat op hun ogen 
               konden niet verdragen uw aanblik, 
               onkreukbare rechten, Gij 
die mijn geding beslechtte, me vrijsprak - 
Gij ontmaskert de slachters 
vaagt hun namen weg voor altijd… 
hun steden - wie weet waar zij lagen? 
                En nu dan, zijt Gij voorgoed gezeten 
                op de Stoel van het Recht 
Nu gaat Gij de wereld richten, 
God-Ik-zal, rechtvaardig, genadig 
                Van nu af vindt de vertrapte een  
                veilige ligplaats in uren des doods 
Wie U zoekt wordt gevonden. 
Zoals de psalmen zingen: 
                 dat Gij het schreien hoort 
                 van uw verworpen mensen 
                 dat Gij hoort het schreeuwen  
                 van  hun vergoten bloed. 
Ik stik in mijn vragen, huil om antwoord, 
zie de wereld - er verandert niets. 
                        Overal vieren de slachters hun feesten 
                 en zingen: ‘God-Ik zal, jij bestaat niet. 
 

Slotgebed 
God van mensen, 
Gij die het opneemt voor de kleinen 
en van ons niets anders verwacht, 
Wij bidden U: 
laat ons elkaar niets anders schuldig zijn 
dan onderlinge liefde en aandacht. 
En zegen deze wereld met een toekomst, 
waar genade heerst boven recht 
en waarin delen vanzelfsprekend is. 
Dat vragen wij U door Jezus, 
uw mensgeworden liefde 
voor tijd en eeuwigheid. Amen 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om water voor de zee te zijn 
om anderman een woord te zijn 
om niemand weet hoe groot en klein 
gezocht gekend verloren. 
om avond– en morgenland 
om hier te zijn en overkant 
om hand in een andre hand  
om niet te zijn verloren. 
 
Om oud en wijs als licht te zijn 
om lippen water dorst te zijn 
om alles en om niets te zijn 
gaat ieder tot een ander. 
Naar verte die niemand weet 
door vuur dat mensen samensmeedt 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 
Mededelingen 
 
 
 
 
 



Die vrede zal altijd met ons zijn. 
Geven wij aan elkaar een teken van vrede. 
 
Inleiding op de communie 
Niets is zo belangrijk en broodnodig als brood, 
in lief en leed dagelijks gebroken. 
Brood waarvan Jezus zei: "Bij Mij ben je geborgen" 
Dan kunnen wij van elkaar houden,  
brood, vreugde en liefde delen… 
Dan zal er vreugde zij op aarde,  
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
 
Lied 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam 
door Hem en met 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 
Op orgel horen we 'Sarabande' 

 

Om in stilte te lezen  Ward Bruyninckx 
Er was eens een vogel met slappe vleugeltjes... 
Het was geen hoogvlieger uiteraard, 
moed en kracht ontbrak en misschien  
had hij wel een minderwaardigheidscomplex. 
 
De andere vogels scheerden  
hoog doorheen de azuurblauwe lucht. 
Hij keek ernaar, pikte in de grond en trippelde wat, 
vloog eens op, enkele meters  
en plofte terug op de grond. 
 
Zijn hart was als een spons  
die al zijn verdriet opzoog. 
Hij voelde zich verloren. 
 
De andere vogels vlogen ver  
tot in de hoge takken van een spichtige populier. 
 
Maar hij… hij trippelde verder... 
Tot het hem ineens te machtig werd. 
Hij verzamelde al zijn krachten en vloog... 
maar zijn krachten begaven 
en gelukkig kon hij zich neerzetten 
op een boom die nog een tak had laag bij de grond. 
 
Voor vogels  
met slappe vleugeltjes 
heeft God  
bomen geschapen  
met lage takken. 
 
 
En soms denk ik 
dat mensen die andere mensen graag zien 
bomen zijn met lage takken. 

Draag mij weg van de drempel 
van de poorten des doods 
kom mijn ongeloof te hulp. 
          Laat het niet blijven zoals het is: 
          dat miljoenen doden niet tellen. 
Breng ze tot rede, God-Ik-zal, 
de machthebbers dezer wereld: 
               dat boven alles gaat één nietig mens, 
           een mensje maar. 
 
Gebed 
Eeuwige God, 
Gij zijt de bevrijdende kracht 
die ons van vreemdelingen 
tot vrienden en tochgenoten maakt 
Wij vragen U: 
open ons hart 
voor die vreemde man, Jezus, 
die ons als Broeder de liefde leert kennen, 
dit uur en al onze dagen 
tot in uw eeuwigheid. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In het evangelie noemt Jezus het tweede gebod,  
liefde tot de naaste, gelijkwaardig aan het eerste:  
liefde tot God. 
In de eerste lezing horen we wat liefde tot de naaste 
heel concreet betekent. 
Luisteren wij naar de Woorden uit de schrift.  
 
Eerste lezing Exodus 22, 1. 20 -  26 
 
Orgel Courante 1 
 
Evangelie    Matteüs 22, 34 - 40 
 
Homilie 
 
Voorbeden 
Richten wij ons vol  vertrouwen tot God, 
Onze Vader: 
 
Wetend dat liefde iets nieuws scheppen kan, 
bidden we voor mensen  
die elkaar naar het leven staan, 
voor mensen die, verwikkeld in oorlog en geweld, 
elkaars tegenstanders zijn. 
Moge zij de weg naar elkaar vinden 
vanuit het besef dat zij elkaars naasten zijn. 
Laten wij zingend bidden: 
      Ubi caritas, et amor, 
      Ubi caritas, Deus ibi est.  
 = waar liefde is, daar is God 
 
Wetend dat liefde iets nieuws scheppen kan, 
bidden we voor mensen die, 
vanuit verschillende godsdienstige overtuigingen 
elkaar uit de weg gaan. 
 
 



Moge in hen het inzicht groeien 
dat God de kracht is die hen verbindt. 
Laten wij zingend bidden: 
      Ubi caritas…. 
 
Wetend dat liefde iets nieuws scheppen kan, 
bidden we voor onze kerk. 
Zij is geroepen om Gods menslievendheid 
in woord en daad aan het licht te brengen. 
Mag zij afstand nemen van zichzelf  
en van haar eigen belangen, 
om naar mensen toe te gaan en hen te beluisteren 
zodat zij hen kan helpen groeien 
tot uitdragers van Gods menslievendheid. 
Laten we zingen bidden: 
       Ubi caritas…. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God,  
grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
 
Ik geloof dat Jezus een mens was  
naar Gods hart. 
Hij riep ons op Gods droom te helpen  
waarmaken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt ontdekken. 
 
Ik geloof in de Kerk, een mensengemeenschap 
die Gods droom begrijpt 
en probeert er naar te leven 
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
 
Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven 
over de dood heen. Amen. 
 
Offerande 
Het gezegend brood als teken van Jezus 
staat in ons midden. 
Het wordt gedeeld zoals ook wij onze gaven,  
naar zijn voorbeeld, willen delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed over het gezegend brood 
God van mensen, 
Gij hebt ons uw schepping toevertrouwd, 
het lot van velen in onze handen gelegd. 
Hier verzameld rond het gezegend brood  
bidden wij U: maak ons van dag tot dag 
meer en meer diensbaar aan elkaar 
en vruchtbaarder voor deze wereld. 
 
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen 
die in het spoor van uw Zoon op stap zijn 
naar een betere wereld, naar de realisatie 
van vrede en gerechtigheid.  
 
Wij danken U voor hen die ons  
in vreugde en verdriet nabij zijn, 
voor hen die weten te delen, 
voor hen die moedig zijn en nooit opgeven. 
Wij danken U om uw aanwezigheid 
in dit gezegend brood, 
om de hoop en de toekomst die Gij zijt. 
 
Wij danken U om de mens Jezus, 
die ons voorgaat en nabij blijft 
en wiens Geest onze kracht is  
om te geven en te delen. Amen. 
 
Onze Vader 
In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader, 
In Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen. 
Die Jezus leerde ons hoe we met z’n allen  
kunnen bidden tot zijn en onze Vader. 
 
Gebed om vrede 
'Geef mij een luisterend hart', want niet rijkdom  
of macht zijn bouwstenen van uw Rijk. 
Maar een open hart dat verstaat wat waardevol  
en kostbaar is voor mensen. 
Als wij zo, met een luisterend hart elkaar  
ontmoeten, kan er vrede zijn voor ieder van ons, 
uw vrede. 


