
Leer waarderen al wat klaar is, 
leer bewond'ren al wat waar is, 
leer te danken met een lach. 
Blijf waarachtig in je denken, 
blijf aan zwakken aandacht schenken, 
blijf zachtmoedig in je doen. 
 
Durf te dienen alle dagen, 
durf de last met and'ren dragen, 
durf te luist'ren met je hart. 
Laat de Heer jouw weg verlichten, 
laat zijn boodschap jou berichten 
dat zijn komst, jouw toekomst is. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel: L. Couperin: Chaconne (1658) in g 

 
 
 
 

Mogen wij nog eens herinneren  

aan de oproep voor de samenstelling van een 
parochieploeg voor de nieuwe parochie  

van Sint-Niklaas 
 

VUL HET KAARTJE IN DAT U ACHTERAAN IN DE KERK 

VINDT MET 2 NAMEN VAN MENSEN DIE VOLGENS U 
EEN GOEDE KANDIDAAT KUNNEN ZIJN. 

 
Dat mogen mensen zijn  

die niet van Tereken zijn,  
als ook uw eigen naam. 

Noteer op de kaart en stop deze in de doos  

achteraan in de kerk.  
U kan ook mailen naar deken Raf:  

rafvermeulen@skynet.be. 
 

Wie graag de infobrief leest, deze ligt achteraan  
om mee te nemen. Ook online te vinden: 

www.kerknet.be/parochie-sint-niklaas/artikel/een-
nieuwe-parochieploeg-voor-de-nieuwe-

parochie.https://www.kerknet.be/parochie-sint-

niklaas/artikel/een-nieuwe-parochieploeg-voor-de-
nieuwe-parochie. 

Tentoonstelling Fotoclub Tereken in Ons Huis 

Zaterdag 11 november: van 14u tot 18u 
Zondag   12 november: van 10u tot 13u 

   en van 14u tot 18u 
Inkom is gratis! 

LEEF 

 
Voor de viering speelt Christophe op orgel:  
J.S. Bach: Praeludium in g (BWV 535) 

 
 

Lied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Bidden om nabijheid 
Heer, ik kan niet nalaten U te zoeken, 
maar nooit weet ik of ik U gevonden heb. 
Ik wil u noemen met de fijnste woorden, 
maar verzeil in een wirwar waar ik niet uit geraak. 
 
Boven, onder of diep in mij, 
ik weet dat Gij daar zijt, 
en toch blijft die twijfel. 
 
Als een bange wezel verschuil ik me  
in de drukte van het leven en  
durf me niet genoeg aan U te geven. 
 
 

 

31e  zondag - jaar a 
5 november 2017 
 

vanuit je hart 



Waarom als ik bid hoor ik steeds mezelf, 
terwijl ik U wil horen, 
en waarom stokken de woorden in mijn keel 
omdat ik geen diepte vind,groot en licht genoeg 
om U erin te erkennen, U te horen  
of te weten wie of wat ge zijt. 
 
Mistig is het alom en in kilte blijf ik buiten, 
’t is zo eenzaam als ik U zoek, 
waarom luistert Ge niet als ik U vraag, 
of is’t omdat ik U niet begrijpen kan? 
 
Heer, mijn God ’t is goed dat ik U niet vind. 
Ik zou U aanklampen en gemeen te keer gaan 
al waart Ge iets aan mij verplicht. 
 
Vergeef me Heer, dit vermetel denken  
waarin ik U grijpen wil  
in plaats van … gewoon bij U te zijn, 
U niets te vragen, niets te zeggen, 
zoals we het zingen voor Maria. 
 
Zal ik ooit rustig bij U kunnen zijn, 
nog voor ik slapen ga, 
en zal ik me dan overgeven 
aan de rest van ’t lied 
en U enkel nog vragen, 
bewaar in mij de grote vreugde, 
dat ik U beminnen mag. Amen. 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als God het hart van kleine mensen 
tot zijn thuis wil kiezen, 
dan kunnen wij alleen maar geven, 
nooit meer iets verliezen.  
 
 
 

Slotgebed 
Levende God, 
we hebben naar uw woord geluisterd, 
uw brood en het leven gedeeld. 
Wees met ons als wij deze ruimte verlaten 
en het leven van alledag instappen. 
Dat wij niet vergeten uw woord te doen 
zodat aan ons te zien is,  
dat wij het begrepen hebben.  
Wij vragen het U, in naam van Jezus, uw Zoon 
die met U en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
Lied    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in stilte te lezen    Manu Verhulst 

Een spinnenweb is een ijle droom 
voorzichtig in de lucht geweven 

met hier en daar een raakpunt 
aan een tak, een blad,  

een boom. 

In juiste hoeken, 
meetkundig exact berekend, 

vlechten draadjes schoonheid  
aan mekaar. 

Een spinnenweb  

is een ijle droom 
die pas zichtbaar wordt  

in herfst en nevel. 
 

Wat mensen voor elkaar zijn 
ligt in hun woorden, 

in hun lippen en hun ogen, 

in hun tederheid, ragfijn geweven, 
in hun kussen en strelen. 

Zo weven zij een web 
dat als een stukje schoonheid 

tussen mensen hangt te zweven, 

zo ijl als een droom 
die pas duidelijk zichtbaar wordt 

in herfst en nevel.   



Hij was, zoals wij zouden willen zijn:  
een mens van God, een vriend, een licht, 
een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd  
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
 
Als Gij Jezus hebt gered  
van de dood, God, 
als Hij dood en begraven toch lééft bij U: 
redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu 
en maak ons nieuw, want  
waarom Hij wel en waarom wij niet?  
Wij zijn toch ook uw mensen. 
  

Daarom bidden wij voor allen 
die door de dood van ons zijn heengegaan (…) 
Wij hopen en vertrouwen  
dat zij leven bij U in uw heerlijkheid.  
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 

Gebed om vrede 
Jezus brengt vrede waar Hij komt. 
Daarom bidden we: 
dat wij worden als Gij  
en leven kunnen in vrede  
met God, met de naaste en met onszelf. 
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En met uw Geest. 
 

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 
Orgel: J.Ph. Rameau: Les Boréades - Entrée de Polimnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed  

Milde God,  
Gij houdt niet van hooghartige mensen.  
Uw voorkeur gaat uit naar  
eenvoud, nederigheid, oprechtheid en trouw. 
Help ons uw weg te gaan.  
Laat ons niet te veel eisen van anderen. 
Houd ons voor ogen 
dat Gij voor ons een Vader, een Moeder zijt  
die van mensen houdt  
die zich voor anderen inzetten  
en dat ook van anderen weten te appreciëren. 
Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
De boodschap vandaag is ontnuchterend actueel. 
De lezingen hebben het immers niet zo begrepen  

op mensen die met mooie woorden  
anderen zeggen hoe ze moeten leven 

en er in hun eigen leven niets van terecht brengen. 

Zij die leven vanuit het hart, worden geprezen. 
Aan onze daden kunnen we zien of we begrepen  

hebben waartoe God ons roept. 
 

Eerste lezing  Maleachi 1,14b-2,2b.8-10 
 
Orgel 
Orgel: F. Chopin: Prélude in e (op.28 n°4) 

 
Evangelie   Matteüs 23, 1-12 

 

Homilie 
 
Voorbeden 
Laten wij bidden  
dat we mogen blijven dromen 
van een wereld die anders kan: 
een wereld waarin mensen gelijk zijn 
en enkel medemens voor elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten wij bidden voor die lieve verre vrede 
die een mens slechts hopen kan, 
waarin gebalde vuisten opengaan 
tot helpende handen. 
Laten we bidden dat we de naam van God  
in onze wereld overeind houden: 
vrede op aarde voor mensen 
die het goede willen. 
 
Waar vriendschap is en liefde … 
 



Laten we bidden voor ieder kind  
dat wordt geboren 
dat deze wereld een goed huis zal zijn, 
dat zij het spel van het leven niet verliezen. 
Voor wie verliefd zijn op elkaar 
dat hun geluk bewaard mag blijven. 
Voor mensen die elkaar verlaten, 
dat hun verbittering niet winnen zal. 
Voor mensen die zorg dragen 
dat zij hulp en sterkte vinden. 
Voor mensen die oud worden 
dat ze dankbaar mogen blijven. 
Voor mensen die de dood in ogen zien, 
dat zij sterven in rust en vrede. 
Voor mensen die gestorven zijn, 
dat zij verder leven bij ons en bij God. 
Waar vriendschap is en liefde ... 
 
  

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 om 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     
Orgel: M. Marais: Les Voix Humaines 

 
Gebed over de gaven 
"Wie zich vernedert, zal verheven worden". 
Goede God, U bent onze toevlucht, 
U nodigt ons uit  
om deel te nemen aan uw maaltijd 
Dat brood en wijn ons voeden en sterken 
zodat onze daden spreken 
van liefde voor U, voor de naaste en voor onszelf. 
Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 

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

Verheft uw hart, 
we zijn met ons hart bij de heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God, 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

God, Gij die weet  
wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, domheid,  
drift, plezier, en onzekerheid. 
 
Gij die ons denken peilt  
en ieder woord naar waarheid schat 
Gij die onmiddellijk verstaat wat onzegbaar is. 
 
Gij toetst ons hart  
en Gij zijt groter dan ons hart, 
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 
en niemand of hij heeft een naam bij U. 
 
En niemand valt, of hij valt in uw handen 
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 
 
Maar nooit heeft iemand U gezien. 
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.  
En diep in de aarde klinkt uw stem niet  
en ook uit de hoogte niet. 
 
En niemand die de dood is ingegaan,  
keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
 
Aan U zijn wij gehecht,  
naar U genoemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent,  
wij niet. 
Wij gaan de wereld door  
met dichte ogen. 
 
Maar soms herinneren wij ons een naam,  
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht,  
Jezus van Nazareth. 
(…) 
 
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom  
dit brood en breken het voor elkaar, 
om goed te weten wat ons te wachten staat, 
als wij leven, Hem achterna. 
 
In Hem zou uw genade zijn verschenen,  
uw mildheid en uw trouw, 
In Hem zou voorgoed aan het licht gekomen zijn  
hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos,  
dienaar van mensen. 
 
 
 


