
 
Lied 

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
Wanneer ons deze nacht  
ontneemt de levenskracht,  
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 
 
Wanneer het morgenlicht  
verschijnt op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 
Welkom 
Dankbaar om het leven en het licht brengen wij 
de kaarsjes van de dopelingen van  
vorige maand in ons midden … 
 
Bidden om nabijheid 
Voor al het mooie dat wij samen delen, 
de vreugde, de lach, 
voor die bergen van geluk,  
zeggen wij dank. 
Voor wat wij verkeerd doen, 
voor woorden die kwetsend zijn, 
voor wat ongezegd blijft,  
vragen wij om vergeving 
Heer, ontferm U over ons. 
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Hij die ons 

aanraakt  



Voor de troost in mindere dagen,  
voor de knuffel bij een tegenslag,  
zeggen wij dank. 
Voor die keren dat wij elkaar  
verdrietig maken en in tranen achterblijven,  
vragen wij om vergeving. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, God, 
wij danken U voor uw vergeving,  
voor uw ontferming en nabijheid, 
alle dagen van ons leven, hier en nu  
en over tijd en eeuwigheid. 
Heer, ontferm U over ons. 
  
Gloria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
Goede God, wij behoren U toe, 
onze namen staan geschreven in uw hand. 
Help ons dat wij kunnen doen zoals Jezus, 
die mensen leven gaf, telkens weer. Amen. 
 



Inleiding op de eerste lezing  
 
Eerste lezing 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 
Wat een moed van de broers krijgen wij te horen 
en wat een trouw aan God en zijn wet.  
Het lijkt een gruwelijk verhaal,  
maar het is vooral een geloofsverhaal. 
En ook het evangelie wordt niet toevallig  
in deze tijd van het jaar gelezen:  
het geeft uitzicht op leven over de dood heen. 
 
Een moment met de kinderen 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelie  Lucas 20, 27-38 
 
Homilie 
 
Orgel 
 
Voorbeden 
Bidden voor mensen  
die dit seizoen niet verdragen, 
zichzelf niet meester blijven, 
mensen die eenzaam zijn  
en het nauwelijks aankunnen, 
zij die het alleen niet kunnen redden. 
Wij bidden U, God, neem hen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = van uw barmhartigheid en uw trouw 
     zal ik eeuwig zingen 
 
Bidden voor mensen  
die met geweld geteisterd worden, 
zij door de natuur zwaar getroffen, 
mensen door ons pijn gedaan. 
Wij bidden U, God, zie naar hen om. 
Misericordias ... 



Bidden voor mensen die een zware last torsen, 
zij die hun pijn verzwijgen, 
hun hart niet luchten. 
Wij bidden U, God, laat hen niet alleen. 
Misericordias ... 
 
Bidden voor mensen die een  
bijzondere plaats innemen in ons hart, 
ook voor hen die van ons zijn heengegaan (…) 
Laat uw mensen nooit verloren gaan, 
bewaar hen in uw liefde, 
schrijf hun namen in de palm van uw hand. 
Misericordias ... 
 
Geloofsbelijdenis Toon Hermans 
Heer, wat moet ik doen? 
Het mysterie van een eeuwige God 
gaat mijn verstand te boven. 
Ik kan er geen zinnig woord over zeggen. 
Wie kan dat wel? 
Ik houd mij vast 
aan de man van Nazareth 
die in zijn onbaatzuchtige liefde 
door zijn woord 
door zijn leven 
en door zijn lijden voor ons 
de bedoelingen van een eeuwige God 
gestalte heeft gegeven. 
 
Offerande 
 
Gebed over de gaven 
Goede God, in dit brood en deze beker 
vragen wij U ons te zegenen 
met de Geest van Hem 
die ons over de dood heen 
naar het leven voert. 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. 
 
Wij danken U, barmhartige God, 
omdat Gij een God van mensen zijt, 
dat Gij onze God genoemd wilt worden, 
dat Gij ons kent bij onze namen, 
en dat Gij de wereld in uw handen houdt. 
 
Want daarom hebt Gij ons geschapen  
en geroepen in dit leven: 
dat wij met U verbonden zijn,  
wij, uw mensenvolk op aarde. 
 
 
 



Gezegend zijt Gij, schepper van al wat bestaat; 
gezegend zijt Gij,  
die ons ruimte geeft en tijd van leven, 
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen 
en om de lucht die wij ademen. 
 
Wij danken U voor heel de schepping, 
voor alle werken van uw handen, 
voor alles wat Gij gedaan hebt  
in ons midden 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Daarom huldigen wij uw naam, Heer onze God,  
en aanbidden U met de woorden: 

Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar wij mogen U wel ontmoeten 
waar mensen van elkaar houden, 
genade zijn voor elkaar  
en uw schepping eerbiedigen. 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar Gij geeft Uzelf aan ons, 
in een medemens, in een geliefde, 
in een reisgezel, in een zieke, 
in Jezus, de dienaar van de wereld. 
 
Op die laatste avond (…) 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Om dit te herdenken  
blijven wij het brood breken voor elkaar, 
zoals zovelen reeds voor ons deden. 
 
Zend uw Geest uit over uw kerk. 
Geef ons hoop, God. 
Geef ons vrede  
omwille van Jezus Christus. 
Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, 
zijt Gij onze Vader, 
nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 



Bidden om vrede 
Heer, laat ons mensen zijn 
die vrede brengen, 
die eerder het goede benoemen  
dan het kwade. 
Dat wij de eerste stap zetten  
om naar elkaar toe te gaan. 
Wees Gij onze Gids en ga ons voor. 
  
De vrede van de Heer zij altijd met u. 
En wensen wij elkaar die Godsvrede  
van harte toe. 
 
Communie 

Gebed 
God, wij danken U  
voor de woorden van hoop en leven, 
ons verkondigd in het evangelie. 
Wij danken U voor alle mensen 
die met ons hun leven delen. 
We hopen en bidden dat we  
opgenomen worden in uw toekomst, 
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.  

  Lichtpuntje van deze week 

Teresa Carter, een Amerikaanse kunstenares,  
toont een boom in de winter.  
Donkere kleuren overheersen.  
Vogelhuisjes van krantenpapier zijn losjes  
vastgemaakt aan de takken van een berk.  
In het werk zit een tweede kunstwerk:  
dezelfde boom in de lente.  
Kleurige bloesems  
en eieren symboliseren nieuw leven. 
  
Overgenomen van C. Leterme:  
Bijbel in 1000 seconden 



Mededelingen 
 
Zegenlied 
1e keer voorzang, 2e keer samen 
 
Zending 

 
 
 
 

 
 

 TWEE DATA OM ALVAST MEE TE NEMEN: 
 
Sint-Ceciliafeest:  
zondag 27 november om 11u30 
Een dikke dank je wel aan alle  
medewerkers van onze geloofsgemeenschap 
en van onze Terekenfeesten.  
 
Tereken Overleg-t:  
maandag 28 november om 19u45 
Onze kerk in de toekomst:  
modern en ecologisch? 



 


