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Wij zochten U o Heer   
en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizend maal. Want...... 
 
Wij zochten U o Heer  
en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar. Want...... 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Online adventsretraite 

Ook dit jaar gaat er een 

online adventsretraite 

door van het Ignatiaans 

platform. Wie inschrijft  

ontvangt dagelijks een mail met input waarrond 

je kan bidden. Er zijn ook een aantal zoomsessies 

met verdere verdieping. Alles is uiteraard op  

eigen tempo en vrijblijvend. 
 

Bijkomend is er de gelegenheid om deel te nemen 

aan een lokaal uitwisselingsgroepje. Lieven en 

Bénédicte begeleiden graag een groepje voor de 

wekelijkse samenkomst, op woensdag om 19u30.  

Indien mogelijk fysiek. Dit van 24/11 tot en met 

22/12. Voor meer info: lievenbilliet@gmail.com. 

Tereken Overleg-t: 16 november 2021 

Alvast deze herinnering voor ons Tereken overleg-t. 

We hopen op een mooie opkomst om heel wat zaken 

samen met jullie te kunnen bespreken,  

ook met de bewegingen en werkgroepen van onze  

geloofsgemeenschap.  

Volgende week vind je hier nog eens de agenda. 

7 november 2021 

32e zondag door het b-jaar 

 

 

Lied 

 

Welkom 
Wij zijn hier zoals wij zijn,  

niet meer, niet minder, 

gewoon mensen bij elkaar, in alle eenvoud. 

Zo staan -  zitten wij hier in Gods nabijheid... 

 

In eenvoud  
doen wat goed is 

https://ignatiaansbidden.us9.list-manage.com/track/click?u=0242b13ba59445e944227ca9f&id=c38795fe98&e=76bede7206


Bidden om nabijheid 

Heer, wij komen hier samen 

vanuit alles wat leeft, diep in ons binnenste. 

Wees ons nabij met uw liefde. 

  

Heer, in deze moeilijke wereld   

verlangen wij naar vrede en menselijkheid. 

Wees ons nabij met uw gerechtigheid. 

 

Heer, ondanks onze goede wil en onze inzet,  

botsen wij op onze eigen onmacht. 

Wees ons nabij met uw barmhartigheid. 

 

Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

God van liefde, 

voor kleine mensen zijt Gij bereikbaar, 

rechtelozen neemt Gij in bescherming. 

Geef ons de eenvoud van hart 

om hier samen te zijn met al wat in ons leeft. 

Open ons hart 

om te luisteren naar wat Gij ons wilt zeggen 

vanuit de rijkdom van uw Woord.  Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In beide lezingen staat een vrouw centraal. 

De weduwe van Sarefat heeft alle vertrouwen in 

de profeet Elia en deelt het laatste wat zij heeft: 

wat bloem en wat olie om een broodje te bakken. 

Ook in het evangelie is er een weduwe,  
die deelt van haar armoede. 

 

Eerste lezing  1 Koningen 17,10-16  

 

Een moment voor de kinderen 

 

 

Gebed 

Dat wij uw woord vernomen hebben,  

God,  

dat wij het brood gebroken hebben, 

laat dat voor ons een teken zijn 

dat Gij dichtbij ons zijt, 

dat wij uw mensen zijn, 

door U gevoed, door U bemind. 

Gij verlaat ons nooit,  

wees als het daglicht om ons heen, 

wees onze vaste grond en meer dan dat: 

onze toekomst, onze vader, onze moeder. 

Vandaag en altijd. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen  C. Leterme 
nav wapenstilstand op 11 november 

In het metrostation Maalbeek is een kunstwerk 

te zien: een herdenkingsmonument voor de 

slachtoffers van de aanslag op 22 maart 2016.  

De Brugse kunstenaar Benoît van Innis tekende 

een olijfboom. Links en rechts ervan schreef hij 

een gedicht van Federico García Lorca: 

Blauwe hemel. 

Gele akker. 

Blauwe berg. 

Gele akker. 

Over de verschroeide vlakte 

Stapt een olijfboom. 

Een eenzame olijfboom. 

 

De kunstenaar over de olijfboom:  

De olijfboom is een universeel symbool van de 

vrede. Ik hoop dat deze olijfboom een  

uitdrukking van vrede, liefde en hoop kan zijn. 



In de schaduw van zijn verhaal 

willen we doen wat Hij heeft gedaan: 

brood delen, op zoek naar zijn weg, 

want zo worden wij zijn lichaam. 

 

Daarom smeken wij U, God, om bevrijding 

voor hen die onrecht wordt aangedaan, 

dat wij kracht krijgen in onze handen 

om recht te doen en op te staan.  

 

U zoeken wij om troost te vinden 

in ons mateloos verdriet 

wanneer idealen verloren zijn 

of wanneer een mens sterven moet. 

 

Daarom bidden wij, ook vandaag, 

voor allen die gestorven zijn 

en die wij blijven meedragen (…). 

Wij vertrouwen in uw liefde voor hen. 

 

Wij danken U, God, om het licht 

dat doorbreekt als wij donker zijn, 

om de toekomst die wij dromen 

en om de liefde om ons heen.   

 

Zo willen wij gaan op zijn weg 

en een handvol brood zijn voor elkaar, 

zo willen wij samen door het leven gaan 

en bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. 

  

Onze Vader 

 

Bidden om vrede 

Laat ons geen valse vrede zoeken.  

Laat ons niet zwijgen uit zelfbehoud  

maar onze stem verheffen  

voor verontrechten en misdeelden.  

Leer ons hongeren en dorsten  

en zoeken naar gerechtigheid.  

Leer ons geven aan elke mens in nood.  

Dan zal uw vrede, Heer, neerdalen over ons en 

zult Gij ons één maken. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met U.  

En geven wij elkaar een teken van die 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 

 

 

 

 

Orgel  

 

Evangelie  Marcus 12,38-44  

Homilie 

 

Voorbeden  

Bidden we voor de armen van onze tijd,  

en speciaal voor vluchtelingen,  

vreemdelingen, verslaafden, daklozen.  

 
 
 

 

 

 

 

Bidden we voor hen die grote  

solidariteitsacties op het getouw zetten, 

komende dagen bv voor 11.11.11. 
Laat ons bidden ... 
 
Bidden we ook voor hen die ons  

door de dood heen, zijn voorgegaan. 

 

Vandaag staan we ook stil  

bij de slachtoffers van beide wereldoorlogen  

en van elk zinloos geweld, waar ook ter wereld.  

Laat ons bidden … 
 

Bidden we ook voor onszelf 

en voor de vele stille intenties. 

Laat ons bidden … 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap, 

die bekommerd zijn om elkaar,  

die samen op weg gaan en elkaar niet loslaten.  

 

Ik geloof dat God hier aanwezig is  

als wij de anderen recht doen,  

het positieve in elkaar zien,  

als wij niemand uitsluiten,  

maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.  

 

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel 

kunnen zijn, een stukje Rijk Gods.  

 

Ik geloof dat God ons vraagt  

een hoopvolle gemeenschap te zijn,  

dat we ons samen zouden inzetten  

en niet aan de kant blijven staan.  

 

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische,  

blije mensen te zijn, met hoop voor de toekomst, 

verbonden met de aarde. 

in vertrouwen op leven voor alle mensen, 

voor altijd. 

 

Ik geloof dat wij daaraan samen  

kunnen bouwen  

en dat God ons daarbij helpt. Amen.  

 

Offerande   

 

Gebed over de gaven 

Heer onze God, 

wij hebben geluisterd naar uw woord 

en wij zijn nu klaar voor de dienst 

van de tafel. 

Wij bidden U dat wij de kracht 

vinden om de weg van Jezus te gaan: 

dat wij voor elkaar voedzaam zijn als brood  

en deugd doen. Vandaag en alle dagen. Amen. 

 
Groot dankgebed 

De Heer zal bij 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. 

 

Om te komen tot onszelf, 

tot het stil en diep geheim 

dat ons leven draagt, 

daarom noemen wij uw naam: 

 

God, onmeetbaar en onzichtbaar, 

als een woord aan ons gegeven, 

steeds aanwezig in ons midden 

als de warmte om ons heen. 

U noemen wij:  vader, moeder, 

vuur en adem van ons leven, 

lieve schaduw, zachte vrede, 

altijd bezig in ons hart. 

 

U danken wij voor iedere mens 

die op aarde leven mag, 

voor ieder kind dat wordt geboren, 

voor ieder die een ander vindt. 

 

In U wonen wij als een huis 

waar ruimte is voor mensen, 

waar mensen ergens voor elkaar 

een plaats bewaren in hun hart. 

 

Op U hopen wij, hoe dan ook  

om de wereld te redden, 

dat de dood het laatste woord niet is 

en dat mensen vrij-uit gaan. 

 

Daarom loven en danken wij U  

met deze woorden: 

U danken wij, God, vast en zeker 

voor Jezus van Nazaret, 

van wie wij de naam bewaren 

en doorgeven aan onze kinderen. 

 

Hij was arm met de armen 

en Hij droeg liefde voor iedereen. 

Daarom was Hij niet klein te krijgen 

door de werkelijkheid van de dood. 

 

Hij heeft ons aangewezen 

hoe wij ons leven kunnen gaan: 

liefde geven tot wij breken 

om brood voor een ander te zijn. 

 

Zo heeft Hij de avond voor zijn dood (…) 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 


