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Dit huis van hout en steen,  
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog een wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Welkom 
God die ons roept, 

God die ons zoekt, 
God die niet langs ons heen kijkt, 

maar ons ziet  

en herkent wie we zouden kunnen zijn. 
In naam van die God 

Vader, Zoon en Heilige Geest, 
zijn wij hier samen om bij Hem thuis te komen.  

We zijn welkom in zijn huis, 

wie we ook zijn, 
diepgelovigen of twijfelende mensen. 

 
Bidden om nabijheid  
Wij willen ons hart gastvrij maken  
voor de ontmoeting met God in deze viering.  
Bidden wij daarom vol vertrouwen tot God  
die in zijn liefde al wat leeft, omvat. 
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Welkom 
in ons huis  
ons hart  
ons leven. 



Mensen zijn soms vastgelopen,  
verstrikt in schuldgevoelens. 
Gij zijt de God die hen bevrijdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensen voelen zich soms minderwaardig  
en zitten in zichzelf gevangen.  
Gij zijt de God die ruimte schept. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Mensen komen soms tot inkeer  
en willen nieuwe wegen gaan.  
Gij zijt de God die met hen meegaat. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
Net zoals Zacheüs het aan Jezus vroeg,  
willen ook wij het aan U vragen, God: 
Ziet Gij ons? Ziet Gij ons graag? 
Toon ons uw vriendschap,  
zodat wij uw liefde kunnen voelen  
en Gij in ons midden wilt wonen. 
Laat ons delen in uw vreugde 
en geef ons de kracht  
om die vreugde door te geven aan anderen,  
door ook hen graag te zien. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
God spaart de zondaars, omdat Hij hoopt dat ze tot 
inkeer komen en zich bekeren, aldus de lezing.  

Het verhaal over Zacheüs is daarvan een voorbeeld: 
een zondaar die zich bekeert omdat hij, in de persoon 

van Jezus, Gods barmhartige liefde ontmoet.  

 
Eerste lezing Wijsheid 11, 23-12, 2  
 
Orgel    
 
Evangelie   Lucas 19, 1-10  
 

Homilie 

Zegenlied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotgebed 
Heer, laten wij van hier weggaan,  
zoals Zacheüs, in vreugde en vertrouwen. 
Dat wij elkaar willen helpen  
om toekomstgericht te leven,  
afgedaald uit onze boom van angst en schaamte,  
vrij gemaakt,  
voor altijd dienstbaar,  
mens onder de mensen. 
Door U gesterkt en gezegend. Amen. 
 
Mededelingen 
 
 

Om in stilte te lezen  Carlos Desoete 

Heel alleen, 
je wist niet meer waarheen 

of waar je met die eenzaamheid 
dat onbegrip terecht moest, 

ben je in een boom gevlucht: 

weg van mensen, weg van hun vooroordelen. 
Een plek  

voor jou alleen, 
waar je je laatste  

beetje hoop 

nog veilig vast  
kan houden. 

 
Zo'n boom  

heb je soms nodig 
maar je hoort er niet thuis. 

Grond heb je nodig 

om met twee voeten op te staan. 
Vaste grond van vergeving en begrip: 

iemand die in jou gelooft, 
iemand die jou respecteert ook in je anders zijn. 

Iemand die je ziet en die je graag ziet, 

en die je noemt bij je naam, 
niet bij je titel, je rol of functie. 

Iemand die je kent, dieper dan jij jezelf kent. 
Iemand die in jou een mens heeft gezien 

een beeld van God die liefde is. 

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen 

 
Dinsdag 1 november om 10u30 

willen we in het spoor gaan van zoveel  
heilige mensen en bidden we voor alle overledenen  

van het voorbije jaar, samen met het Sint-Ceciliakoor. 

Woensdag 2 november om 19u30 
bidden we voor al onze overledenen 

 
 We nodigen u  

 van harte uit om  
 mee te gedenken. 

Voorbeden   
Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, 
leer ons die zo te gebruiken 
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen, 
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten, 
en hem proberen zien met uw ogen. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Gij Heer, die het kleine niet veracht,  
wees bij degenen die zorgen hebben  
om hun kinderen of andere geliefden,  
om hun gezondheid of hun werk. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Gij Heer, die onvermoeibaar zijt  
in het maken van nieuw begin, 
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen, 
wees met de moedelozen  
die niet meer durven dromen, 
wees met hen die niet meer durven hopen  
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt  
voor al uw mensen, 
Doe hen en ons weer opleven, 
doe hen en ons weer geloven  
dat onheil ten goede gekeerd kan worden. 
Heer, aanhoor ons … 
 
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan 
die veel geduld heeft met ons menselijk falen, 
maar ons telkens nieuwe kansen biedt. 
 
Ik geloof in de Geest die onze kracht is 
om mensen in beweging te brengen  
naar elkaar toe, over tijd en grenzen heen. 
 
Ik geloof in mensen 
die bouwen aan een nieuwe wereld, 
en de moed niet opgeven  
om aan Gods schepping te werken. 
 
Ik geloof in God 
die ons overvloed van het leven wil schenken 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
Offerande    
 
Gebed over de gaven. 
God, 
met vreugde willen wij alles klaarmaken 
om Jezus te ontvangen, 
net zoals Zacheüs dat deed. 
Daarom bieden wij U deze gaven  
van brood en wijn aan. 
Laat dit niet alleen een teken zijn 
van onze vriendschap voor Hem, 
maar ook van zijn vriendschap voor ons. 
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen. Amen. 



Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij danken U, Heer onze God, 
om alles wat Gij voor ons zijt: 
Schepper en Bevrijder,  
Herder van mensen, Licht en Leven. 
 

Wij danken U omdat Gij liefde zijt, 
die onze lotgenoot wil zijn, 
die ons falen vergeeft  
en zich over ons ontfermt, 
die begaan is met ons lijden  
en onze vreugden deelt. 
 

Wij blijven vertrouwen op U, 
ook als uw aangezicht niet wordt gezien, 
uw stem niet wordt gehoord 
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen. 
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, 
in leven en sterven, zingen wij: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij danken U, Heer onze God, 
om Jezus, uw Zoon: Hij gaf ons een teken  
van zijn liefde. In Hem is uw vergeving  
en genezing mens geworden. 
Want Hij heeft die laatste avond brood genomen 
(…) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Samen komen wij tot U, God, 
met dit Brood en deze Beker 
en wij bidden U: 
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 
en aanvaard dit als teken van onze toewijding. 
 
Gedenk ook diegenen van wie wij afscheid hebben 
moeten nemen en in deze dagen rond Allerheiligen 
en Allerzielen op een bijzondere wijze meedragen
(…). 
 
Toen Jezus zijn werk van vrede  
had volbracht, hebt Gij Hem hoog verheven  
Zend nu zijn Geest in ons midden: 
een Geest die niet verdeelt  
maar samenbrengt. 
die geloof geeft in de toekomst,  
vertrouwen in de mens, 
barmhartigheid en recht. 
 

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden 
waar vreugde en toekomst is voor allen, 
een wereld waar het goed is te leven. 
 

Onze Vader    
 
Gebed om vrede en 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 Vredesboodschap van Jezus zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken van verbondenheid en vrede. 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


