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Volhard(t) in de liefde 

en alles komt goed. 



Gebed om nabijheid 
God, 
doorheen alles wat Hij moest meemaken, 
bleef Jezus getuigen van uw onmetelijke liefde. 
Toch maken wij situaties mee 
waarin wij beginnen te twijfelen. 
Laat ons voelen dat Gij er zijt voor ons. 
Geef ons mensen die nabij kunnen zijn 
en in wie wij iets van uw liefde mogen ervaren. 
Zo moge ons vertrouwen groeien 
boven twijfel en onzekerheid uit. 
God van liefde, 
wees tochtgenoot op de weg van ieder van ons. 

 
Eer aan God 

 



Openingsgebed  
 
God 
Het zit hem soms in net die kleine dingen.  
Een complimentje hier of daar, een schouder-
klopje, een welgemeende dankjewel. 
Een lieve lach omdat die nog zo veel meer 
zegt dan gewoon, ”Ik zie je graag.” 
Daar mogen we je nu al voelen als we dat wil-
len. 
Laat vanuit dat kleine, hoop en kracht groeien 
als wapens op weg naar Uw Wereld. 
Blijf bij ons in adem, hartslag en Geest. 
Geef ons dat vertrouwen. 
Draag ons tot die tijd. 
Amen  
 
Inleiding op de lezingen 
In het evangelie van vandaag horen we hoe 
Jezus ons oproept om vol te houden en te 
blijven vertrouwen. In de eerste lezing horen 
we door de mond van de profeet God zelf aan 
het woord. Ook Hij vraagt om te blijven vol-
houden in liefde en vertrouwen. Ondanks al-
les. 
 
Eerste lezing Maleachi 3, 19-20a   
 
Tussenzang  

 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 



Homilie 

Evangelie  Lucas 21, 5-19  

3 kruisjes: Jezus ik denk aan jou, Jezus 
ik spreek met jou, Jezus ik hou van jou  

Orgel 

Moment voor de kinderen 

Voorbeden 

Bidden wij 
voor allen die stil en weerloos 
in het leven zijn, - 
die eerlijk en trouw  
de mensen dienen,- 
die van wapens niet willen weten, 
van geweld niet willen horen. 
Voor zij die liefdevol verder blijven vertrou-
wen. 

Bidden wij 
voor allen die in tijden van oorlog, armoede en 
nood, 
harde taal spreken tegen het onrecht dat an-
deren wordt aangedaan. 
Die ondanks hun onmacht 
een harde vuist maken. 
Die in elk ander een broeder en zuster blijven 
zien. 
Die blijven geloven dat het toch wel goed kan 
komen.   

Vader van alle mensen… 

Bidden wij 
dat ook wij de kracht mogen vinden om onze 
verantwoordelijkheid te nemen  
en daar waar we kunnen mee te bouwen aan 
een wereld waarin niemand te kort komt. Dat 
ook wij de kracht vinden om mensen te dienen 
en op te komen tegen onrecht dat elk ander 
wordt aangedaan. 

Vader van alle mensen… 



Bidden wij 
voor onze overleden familieleden, vrienden en 
allen die thuisgekomen zijn bij U. 
Dat zij verder leven in onze herinnering en in 
ons hart 
en dat zij verder leven bij U die eeuwig zijt. 
Vandaag bidden wij in het bijzonder voor:… 
… 
Vader van alle mensen… 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, 
de God der beloften, 
die in het leven roept wat niet bestaat, 
die verdrukten opricht 
en ballingen thuisbrengt. 
Hij is een levende God. 

Ik geloof in Jezus, die gekomen is 
om te zoeken wat verloren was, 
die zich gegeven heeft voor alle mensen, 
om de verspreide kinderen van God 
samen te brengen in één huis. 
Hij is de hoop van de wereld. 

Ik geloof in de Geest van vrede en eenheid 
die ons eenzelfde taal doet spreken, 
die waar zal maken al wat ons beloofd werd. 

Offerande 

Bidden bij brood van leven 

Goede en barmhartige God, 
wanneer het leven verwarrend en 
onzeker is keren wij ons tot U. 
Dit brood dat in een vorige viering geconsa-
creerd werd brengen wij hier in ons midden 
als tastbare herinnering aan Jezus 
die ons is voorgegaan op uw weg. 
Geef dat dit brood ons sterkt zodat wij stand-
vastig blijven leven en werken  
vanuit uw Geest. 
Dit vragen wij u voor vandaag 
en voor alle dagen die Gij ons geeft. 

Het is een klein teken maar, 
een beetje onbeholpen: 
we delen het brood, 
een hapje voor iedere mond, 
terwijl we het zelf zo moeilijk kunnen: 



brood zijn voor deze aarde, 
voor alle mensen wereldwijd, 
die honger lijden naar  
vrede en gerechtigheid. 

Het kleine teken van Jezus van Nazareth 
die het wel gedurfd heeft 
en zelf brood is geworden  
voor mensen allerwegen: 
een gebroken leven  
dat sterker was dan de dood. 

In de schaduw van zijn verhaal 
willen we nadoen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg 
want zo worden wij zijn lichaam. 
Hij heeft ons aangewezen 
hoe wij ons leven moeten gaan; 
liefde geven tot wij breken 
om brood voor een ander te zijn. 

Onze Vader 

Gebed om vrede en vredewens 

In een wereld vol onrust, God, 
is Jezus Uw Woord van vrede. 
Hij is Uw ‘neen’ tegen geweld, 
Uw ‘ja’ op de hoop op betere tijden. 
Laat dat ‘ja’ van Hem met ons meegaan, 
opdat wij vertrouwen zouden uitstralen  
en elkaar zouden bemoedigen 
in goede en kwade dagen, 
bij vallen en opstaan, in ons samen op weg 
zijn naar 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 

Lichtpuntje van deze week 

Lichtpuntjes...soms zijn ze groot, 
soms zijn ze klein.  
Je hoeft ze niet te zoeken,  
je kunt ze ook doodgewoon zijn. 



Communie 

Slotgebed 

God, maak ons hart klaar zodat uw 
aanwezigheid in ons kan doorbreken. 
Wees met ons begaan. 
Vermeerder ons geloof. 
Vergroot ons vertrouwen.
Verruim de liefde waarmee wij elkaar 
tegemoet treden.
Treedt ons tegemoet met uw kracht 
en uw vrede,
zodat wij onze levensweg 
moedig verder kunnen zetten, 
levend van uw Belofte dat Gij ons mensen 
nooit in de steek laat. 
Amen 

Slotlied 

Mededelingen 

Zending en zegen 



 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? 


