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De tradities in oktober en november leven 

nog steeds: graven krijgen een poetsbeurt  

en het kerkhof kleurt vol bloemen. 

Is er enkel dan aandacht voor overledenen? 

Nee, alleen wordt het in die tijd van het jaar 

meer zichtbaar. 

In die traditie blijven wij staan om hen die 

het voorbije jaar zijn overleden bij naam te 

noemen. 

 

We halen hun beeld voor onze ogen,  

we zetten hun kruisje in het midden  

van onze kring, 

we laten een kaarsje branden 

en zoeken naar woorden en klanken  

die verbinden, troosten,  

het gemis benoemen. 

Ook zij die reeds langer overleden zijn,  

dragen we daarin mee. 

 

Daarom ben je van harte welkom op  

MAANDAG 1 November in de viering  

van 10u30, muzikaal ondersteund door het  

Sint-Ceciliakoor. Op deze hoogdag blijft de 

Sint-Jozefkerk open tot 16u en kan je bij 

beeld en muziek in alle rust vertoeven. 

 

Ook op ALLERZIELEN, DINSDAG  

2 NOVEMBER kan je in de kerk terecht bij 

extra licht en muziek, tussen 9u en 16u. 

 

"De liefde," vroeg ze, "wat gebeurt daarmee?" 
En of ik dacht dat een mens  

die niet kan meenemen? 
Liefde houdt toch niet op bij de dood. 
Of had ik een bron al weten ophouden  

met stromen? Neen, toch. 
"Liefde," zei ze,  

"is de brug die over de grens van de dood 
mensen met elkaar verbindt." 

Zulke liefde is, als de goddelijke liefde:  
ze is voor eeuwig.   

Erik Galle 

 

Lied 

Voortaan pelgrims voor het leven,  
tochtgenoot in weer en wind,  
naaste om de last te dragen,  
waar de weg ook leiden mag. 
  
Duurt de nacht en ben je angstig, 
Christus' licht houd ik jou voor, 
hier mijn hand, hoor naar de vrede, 
waar je dorstig naar verlangt. 
  
Als je weent, wil ik met jou wenen,  
met jou lachen als je lacht, 
vreugd' en pijnen met jou delen, 
tot je weet: ik ben verwacht. 
  
Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Het levenssap zakt weg uit de takken 

en verzamelt zich in de wortels, voor straks. 

 

Waarom stoppen wij niet met drukdoen 

en komen we tot onszelf? Het is er de tijd voor. 

Heer, ontferm U… 
 
De oogst is binnen, de vruchten zijn geplukt, 

het blad gaat vallen, de bomen ontmanteld. 

 
 
 

 

    
 

31 oktober 2021 

31e zondag door het 



Waarom staken wij niet ons te haasten 

en komen wij tot bezinning? 

Gij nodigt ons daartoe uit. 

Heer, ontferm U... 
 

De vogels zwijgen, geen bloem waagt zich buiten, 

dieren gaan slapen, schuilen in de aarde. 

Waarom slikken wij ons hoogste woord niet in? 
 

Bij U mogen wij op verhaal komen. 

Wij zijn er aan toe! 

Heer, ontferm U... 
 

Gebed 

God, Vader, Moeder,  

bron van liefde die ons draagt  

en in mensen naar ons toekomt. 

Open oor en hart, doe ons binnengaan  

in de ruimte van uw Woord. 

Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Wie Gods liefde zelf heeft ervaren,  

wordt opgeroepen tot wederliefde 

en wel met heel zijn hart en heel zijn ziel. 

Wanneer we oog en oor hebben voor Gods liefde,  

dan zullen we gelukkig zijn. 
 

Eerste lezing Deuteronomium 6, 2-6 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Luisterlied Claudia De Breij 

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, 

mag ik dan bij jou? 

 

Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, 

mag ik dan bij jou? 

 

Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, 

mag ik dan bij jou? 

 

En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben 

mag ik dan bij jou? 

 

Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen, droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. 

 

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, 

mag ik dan bij jou? 

 

Als de avond valt en 't is mij te donker, 

mag ik dan bij jou? 

  

Als de lente komt en als ik dan verliefd ben 

mag ik dan bij jou? 

 

Als de liefde komt en ik weet het zeker, 

mag ik dan bij jou? 

Lied 

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U 
een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Ga met hen mee, die van ons zijn gegaan, 
bewaar hun naam, doe hen opnieuw ontstaan. 
In onze gang om liefde levensgroot, 
wachten zij ons in U, voorbij de dood. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

We starten om 20u (inzingen vanaf 19.30),  
na de viering is er tijd voor ontmoeting met 
glühwein & chocomelk. De avond staat open 
voor alle geïnteresseerden.  
Voor het gebed zelf zijn we nog op zoek  
naar muzikanten en zangers. Voel jij hier  
iets voor of ken je iemand die wil doen?  
Graag een seintje: cafaith@sintjozeftereken.be.  
DANKE!! 

mailto:cafaith@sintjozeftereken.be


Bidden we daarom samen met zijn woorden: 

 

Onze Vader 

 

Vredewens    

Ieder mens is waardevol in Gods ogen 

en waard om bemind te worden. 
Bidden we daarom samen: 

Om vrede met onze naasten, 

dat wij het iedere dag opnieuw proberen. 

Om vrede met onszelf, 

ons accepteren zoals we zijn. 

Om vrede met God. 

 

Die vrede van Christus wordt ons gegeven! 

 

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. 

 
Om in stilte te mijmeren 

uit: "De jongen, de mol, de vos en het paard" 

  Charley Mackesy 

 

Slotgebed 

God van liefde, wij danken U 

dat Gij tot ons komt in woord en daad. 

Mag ook onze liefde zichtbaar worden. 

Laat ons oprecht en waarachtig zijn 

en elke dag meer uit uw liefde leven.  

Gij blijft toch met ons meegaan? Amen. 

 

 

Evangelie   Marcus 12, 28b-34 

 

Homilie 

 

Orgelmuziek 
ondertussen wordt de wierookschaal  

aangebracht 

 

Voorbeden 

Met de wierook die opstijgt  

brengen wij onze gebeden voor God. 

 

Voor kinderen, 

dat ze van liefde vervuld worden. 

Voor kinderen, 

die zonder liefde groot moeten worden. 

Voor ouders en opvoeders, 

dat ze met hart en ziel  

kinderen begeleiden. 

 

Voor wie het gemis van kinderen voelen. 

Voor onze naaste 

wiens leven anders uitdraaide  

dan gehoopt. 

Voor onze naaste  

die het contact met hun hart en ziel  

zijn kwijtgeraakt. 

Voor onze naaste 

die het niet meer volhoudt in dit leven. 

 

Voor allen die leiding geven. 

Voor allen die leiding krijgen. 

Voor wie kerk en geloof ter harte gaat. 

Voor wie zich geroepen weet zich in te zetten. 

Voor ons hier: dat wij onszelf graag zien. 

 

U, God, bent de Enige, bron van Liefde, 

Gij ziet om naar al uw mensen, 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geïnspireerd door het gedicht "voetstappen  

in het zand" heeft Timothy dat moment vastgelegd 

waarop Christus ons door onze moeilijke tijden 

draagt. Het is een perfect symbool van hoe Christus 

altijd aanwezig is om ons te helpen.  



Geloofsbelijdenis 

Eén God die gemaakt heeft 

wat zichtbaar en onzichtbaar is, 

de wereld en wat er leeft. 

 

Jezus, gezalfd en kind van God. 

God, licht en waarheid, 

mens geworden zoals wij. 

Geboren uit Maria, geboren vol van Geest. 

Voluit geleefd tot aan het einde, 

vermoord en toen begraven. 

 

De derde dag, zoals geschreven staat, 

de dood getart en opgestaan 

om te leven voor altijd. 

Zijn Geest geeft leven  

en spreekt het juiste woord in talloze profeten. 

 

Roept mensen op Gods weg te blijven gaan, 

weg van zonde, weg van dood, 

naar leven in zijn rijk. 

 

Dat rijk zal nooit ten onder gaan. 

We mogen leven voor altijd. Amen. 

 

Offerande   

 

Gebed over de gaven 

God van liefde, een onvergankelijk teken  

hebt Gij ons gegeven in brood en wijn. 

Daarin bent U onder ons. 

Dat wij in uw brood en wijn vervuld worden  

van uw liefde, zoals Jezus Christus,  

uw zoon en onze broeder. Amen. 

 

Bidden bij Brood en Wijn van Leven 
De Heer zal met u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, wij danken U 

omdat Gij een God van liefde zijt, 

een God die oog en hart heeft 

voor ons, zoekende mensen. 

 

Wij danken U omdat Gij de naam  

van elke mens geschreven hebt 

in de palm van uw hand. 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 

in elke goede mens, 

in ogen vol mildheid, 

in een teder gebaar. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder, 

de stem die ons moed inspreekt  

of tactvol corrigeert. 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

die ons vergeven en aanmoedigen, 

mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 

Omdat wij dit mogen ervaren 

danken wij U en zingen: 

Wij danken U voor Jezus, de Christus, 

de man uit Nazareth, 

die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. 

Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 

als toen Hij op onze aarde was. 

Dit gebeurde nog het meest van al  

op die laatste avond van zijn leven (…) 

 

Laudate Dominum… 
 
Vader, wij zijn U dankbaar 

omdat wij in deze tekenen van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest 

opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, 

hoe onvolkomen ook. 

Hij was met mensen begaan, 

deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, 

maar gaf mensen nieuwe kansen. 
 

Geef dat wij elkaar waarderen, 

dat we niet blind zijn  

voor de mens naast ons 

of doof en onverschillig voor zijn nood. 

 

En dat wij hen blijven gedenken 

die ons zijn voorgegaan 

en verder leven in uw eeuwige liefde (…) 

 

Gezegend zijt Gij en geprezen  

om die Ene en om zovelen  

die als beeld van U leven en sterven. 

Die doen als Hij: breken en delen 

en leven als Hij: mens als beeld van U. 

Wij bidden om die geest,  

die mensen schept 

zodat menselijkheid dichterbij komt. 


