
Lied 

Mozes weet niet wat hij ziet: 
‘Brandt die braamstruik echt?’ 
En wij horen tot vandaag 
Gods stem die tot hem zegt: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn, 
dichtbij en wereldwijd, 
in woord en wind, in vrouw en kind, 
een Vader voor altijd.  
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Amfora gaat in gesprek  

met mensen  

van wie het leven  

ten einde loopt. 

Amfora maakt het  

voor hen mogelijk  

om op een  

tastbare manier  

ervaringen,  

overwegingen  

en inzichten  

door te geven. 

Gespreksavond: 

"Blijvend  

verbonden" 
  

Woensdag  

13 november  

om 20u 

in de parochiezaal  

van Belsele 
  

door  

Isabelle Desmidt 

Deze avond staat open voor iedereen. 

We vragen enkel een vrije bijdrage 

VAN HARTE WELKOM! 

UITNODIGING TEREKEN OVERLEG-T 

Donderdag 07 november vanaf 19u45 

In de grote zaal van Ons Huis, Schoolstraat 

Met dit Tereken Overleg(t) willen we ons voorbereiden 

op het pastoraal beraad van 20 november a.s. omtrent 

(mogelijke herschikkingen van) de weekendvieringen  

in onze stad.  We horen graag uw mening! 

 

  Wij willen hen niet vergeten. 

 

Lied  

Ga mee met ons, verberg U niet altijd 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
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. 
 

Verwelkoming 
Welkom, beste mensen.  

Wij zijn hier vandaag samen  

op deze dag na Allerzielen 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

God, wees ons een vriend 

wanneer wij U zoeken  

in stilzwijgen en tranen, 

wanneer wij onze doden  

aan U toevertrouwen, 

wanneer wij proberen geloven  

in een leven dat verder gaat dan de dood. 

Laat ons voelen dat Gij onze God zijt  

onze twijfels en falen begrijpt.  
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3 november 2019. 

Verbonden met onze 



Soms blijven wij liever  

in onze knusse zetel zitten, 

zonder veel belangstelling  

voor wat er rond ons gebeurd 

of klimmen in de boom zoals Zacheüs,  

maar dan niet om Jou te zien  

maar om in onze eigen wereld,  

met onze eigen redenen 

te blijven zitten zodat we niets moeten doen  

voor anderen. 

Help ons 'uit onze boom' te komen  

en op stap te gaan 

met mensen die bedroefd zijn, die eenzaam zijn.  

Amen 

 

Eer aan God 

U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor uw heerlijkheid. 
 

Lam Gods dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan, 
gedenk ons in uw koninkrijk 
want Jezus is uw Naam. 
Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 

Gebed 

Zoveel is al gezegd 

en zoveel had nog gezegd willen worden. 

Zoveel voorbij geluk dat wij moeten toedekken. 

Een kostbaar verleden, een tedere herinnering. 

Ziet Gij dit alles, God? 

Wil ons uw grote stilte leren 

en zeg maar niets. 

Maar kom, wij vragen het U 

en zit hier naast ons. 

Laat ons uw vrede voelen, 

uw armen om ons heen. 

 

Even verwijlen…  Manu Verhulst 

Een graf, een urne en wat as... 

Het is als zand dat door de vingers gleed, 

vergeefs omkneld, te laat gekust. 

  

Een bloem, een krans, een stil gebed  

en ’t prevelen van een naam. 

En dan de vraag waarop  

geen mens een antwoord weet. 

  

Thuis brandt een kaars  

als om het duister dat van binnen zit, te weren. 

Een vlam, een foto en een levensgroot gemis. 

  

Meer dan optelsom van jaren  

is leven een verhaal,  

zo boeiend dat het, eenmalig, 

niet anders dan voorbij kan gaan. 

  

Een graf, een urne en wat as … 

Het is als zaad dat in jouw hart  

als in warme grond, weer vruchtbaar wordt. 

  

Jouw levensmoed,  

jouw nieuwe glimlach naar het leven, 

is echo van zijn of haar levenslied. 

  

Steek vanavond, God, weer al uw sterren aan. 

Wij mogen met z’n allen wonen in dezelfde ruimte,  

zelfde tijd en eeuwigheid. 

  

Gebed 

God,  

met de dood hebben wij het vaak moeilijk. 

Help ons daarom te geloven  

dat leven altijd sterker is, 

dat de naam van iedere mens 

geschreven staat in de palm van uw hand 

en wij in liefde  

met elkaar verbonden blijven. 

Help ons zo een bron te zijn  

van kracht, geloof en levend water .  
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen.  

Amen. 

  

 

Wie graag een herinneringskaartje meeneemt  

van de overledenen van het voorbije jaar:  

te vinden aan het koffiehoekje 

 



Dankbaar herinneren wij ons die nacht  

toen Hij samen was met zijn vrienden 

en in een klein maar sterk gebaar  

zichzelf heeft uitgedrukt (…). 

 

Wij bidden U God,  

beziel ons met zijn Geest,  

dat wij vanuit zijn inspiratie  

weten wat echt levengevend is. 

  

Help ons niet te vergeten  

de mensen die op ons blijven rekenen,  

mensen met wie we op weg zijn  

naar verbondenheid en vrede. 

  

Wij gedenken onze geliefde doden (…)  

geef hen een nieuwe toekomst.  

Treur met ons,  

want door hun dood is ons leven veranderd.  

Help ons om opnieuw van het leven te houden.  

  

Gij die uw gemeenschap bijeenroept  

hier en waar ook ter wereld,  

Gij, die ons raakt met uw woord,  

die ons kent van gezicht,  

en onze namen niet vergeet, 

kom over ons met uw Geest. Amen. 

  

Onze Vader 

 

Vredewens 

Heer Jezus,  

zoals Gij in de ontmoeting met mensen  

uw liefde en respect toonde,  

zo vraagt Gij ook aan ons  

om liefdevol met elkaar om te gaan. 

Wees ons nabij als wij moeizaam proberen  

vrede en eenheid waar te maken.  

Maak ons open voor elkaar,  

vriendelijk en hartelijk. 

Help ons uw vrede uit te dragen. 

 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

Geven we die vrede door aan elkaar. 

 

Communie 

 
 

En straks, wanneer wij verder moeten, 

wees dan de kracht  

die ons doet opstaan met open ogen. 

Dat wij weer mogen zien, 

dat wij van dag tot dag, 

voldoende troost ervaren 

om te herkennen hoe Gij 

lief en leed van mensen 

steeds weer tot de uwe maakt. 

Dat vragen wij U, door Jezus,  

want Hij toonde ons dat de dood  

niet het laatste woord is 

dat over het leven gezegd kan worden. Amen. 

 

Lezing 
Jezus voelde zich alleen en bang op die laatste dag 

voor Hij ging sterven.  

Zijn gevoelens zijn herkenbaar, menselijk. 

 

Orgel 

 

Evangelie   Lucas 19, 1 – 10 

Terwijl we de drie kruisjes maken, zeggen we: 

Jezus, ik denk aan Jou, 

Jezus, ik spreek over Jou, 

Jezus, ik hou van Jou. 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

God wij bidden: 

voor mensen die wij gekend hebben 

en die ons tot op vandaag zo dierbaar blijven. 

Mensen die in alle eenvoud 

leefden naar het voorbeeld van Jezus. 

Dat het terugdenken aan hen 

ons bemoedigt om zelf 

in deze wereld de goedheid en de liefde 

gestalte te geven. 

God,  

wij gedenken dankbaar alle onvergetelijke mensen 

uit onze geloofsgemeenschap en verenigingen  

die gestorven zijn: 

dat ze bij U voor ons ten beste spreken. 

Dat we niemand vergeten  

en niemand vergeefs geleefd heeft. 

Dat we steeds zorg dragen voor iedereen. 

 

Ga met ons door de dagen, .. 
 
 
 



God, 

We bidden voor mensen die zich afvragen  

hoe ze Zacheüs uit zijn boom kunnen halen,  

hoe ze hem kunnen aanspreken  

Dat ze het volhouden de verborgen noden  

op te sporen. 

Dat ze hun hart laten spreken  

en blijven uitkijken naar iemand die voorbijkomt. 

 

Ga met ons door de dagen, … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ook in donkere dagen  

wil ik geloven in een God van leven, 

die zichtbaar is in de mensen om me heen. 

  

Ik wil geloven in Jezus Christus 

die voor ons allen een weg ten leven  

heeft getoond doorheen lijden en dood. 

  

Ik wil geloven in zijn Geest 

die mij zal leiden naar een nieuw bestaan. 

  

Ik hoop te mogen rekenen  

op een groep van mensen die mee-leven. 

  

Ik geloof dat na elke nacht  

een nieuwe morgen komt, 

dat bloemen leven en vreugde brengen 

en mij vertellen van iets nieuws dat komen gaat. 

  

Ik wil geloven dat de dood  

niet het laatste woord heeft. 

  

Ik hoop dat de tranen in ons hart  

kostbare parels worden 

en dat ik ooit kan verder leven vanuit dit geloof. 

 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God,  

doorheen onze weemoed 

danken wij U vandaag 

voor al die mensen die ons zo dierbaar blijven, 

voor al diegene die U hebben gediend 

met de inzet van heel hun leven. 

Met deze gaven leggen wij in uw handen 

elke herinnering die zij ons nalieten, 

alles wat deugd deed, 

alles waarin zij groot waren 

alles wat hen blij of verdrietig maakte 

alles wat hen met ons verbond. 

Aanvaard deze gaven, wat brood en wat wijn, 

wat namen en veel herinneringen. 

Aanvaard onszelf en laat ons niet alleen. 

Dat vragen en bidden wij U,  

voor vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij U zijn, de Heer zal u bewaren.  

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Geest.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Aanwezige God,  

Gij zijt een God van leven 

sterker dan dood en duisternis. 

Gij zijt tot ons gekomen met de naam:  

Ik zal er zijn. 

Vervul dit woord en wees ons nabij.  

 

Wij danken U voor die ene mens, Jezus,  

die voor ons het unieke voorbeeld is geweest 

van liefde tot het uiterste,  

liefde sterker dan de dood. 

Daarom prijzen wij uw naam met dit loflied: 

 

 

Waar mensen elkaar tegenkomen  

en samen optrekken, zijt Gij dichtbij. 

Wij komen U tegen op het kruispunt  

waar mensen elkaar beminnen,  

licht en zegen zijn voor elkaar,  

een leefbare aarde stichten,  

en bergen van onrecht en verdriet omver halen. 

  

Wij noemen uw naam, God,  

omdat wij samen Jezus van Nazareth  

willen gedenken. 

Hij heeft mensen doen opstaan  

uit angst en onzekerheid. 

Zo heeft Hij U laten kennen  

als een God die meegaat  

op de levensweg van mensen, 

die het leven blijft dragen. 


