Mededelingen

Zending en zegen
God, Gij zegent ons met uw droom,
zodat verdriet en verlatenheid
niet het laatste woord hebben.
Gij zegent ons met uw hoop
die ons sterkt om verder te gaan
op wegen die U ons wijst.
Gij zegent ons, opdat wij elkaar
blijven bemoedigen met uw liefde,
die leven steeds weer mogelijk maakt.
Zegen ons …

Tereken Overleg-t: 16 november 2021
We hopen op heel wat
aanwezigen om samen allerlei
te bespreken,
ook met de bewegingen
en werkgroepen van onze
geloofsgemeenschap.
We horen graag je mening!

1. Het "koffiehoekje":
-Wat spreekt je aan / wat mis je /
waar heb je behoefte aan?
-Wat vind je van het aanbod van dranken?
-Wat vind je van de plaats in de kerk?
-Wat zou jij graag verbeteren of veranderen?
-Kunnen de bewegingen hier (af en toe) inbreng
hebben?
-Milieuvriendelijkheid?
-Wat als in de toekomst het uur van de vieringen
verandert?
2. Kerstmarkt op Tereken/Knaptandstraat,
rond de kerk op zaterdag 18 december.
-Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap,
als beweging aan zo'n kerstmarkt deelnemen?
3. Nieuws vanuit:
onze geloofsgemeenschap, kerkraad, VZW's,
parochie, bewegingen en werkgroepen.
4. Rondvraag
Noteer ook de twee andere "Tereken overlegt" :
dinsdag 22 februari 2022 en dinsdag 17 mei 2022.

14 november 2021
33e zondag b-jaar

In eenvoud
doen wat goed is

Lied

Welkom
Elk jaar, in november,
als de bladeren van de bomen vallen,
de aarde stil en doods lijkt te zijn,
staat de liturgie stil bij het einde der tijden.
Dat hoeft ons niet bang te maken.
Jezus stelt ons immers gerust:
elk einde betekent een nieuw begin
want God blijft trouw tot voorbij dat einde.
Het gelovig weten
dat de Heer ons ooit tegemoet komt
en ons in zijn liefde opneemt,
kan ons in deze wereld
rust en vertrouwen geven.
Bidden we dat we de kracht vinden
om ons met de aarde en de wereld
verbonden te weten.

Bidden om nabijheid
Wij bidden om mensen
die dat geloof hoog houden,
die warmte uitstralen,
die in donkere dagen de ogen
wijd open houden.
Dat wij zulke mensen zijn.

Om in stilte te lezen naar M.L. King
Ik koester een droom
dat mensen eens zullen opstaan
en zullen inzien dat ze geschapen zijn
om als broers en zussen te leven met elkaar.
Ik koester een droom dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.
Ik koester een droom dat eens op een dag
oorlogen eindigen, dat mensen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt.
Ik koester een droom
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal zijn op aarde
en goede wil bij alle mensen.
Die dag zal een dag van glorie zijn
en de Mensenzoon zal zich erover verheugen.

Gebed
Het wordt stil, alles zwijgt.
En ik zoek een stem, een woord dat aanspreekt.
Ik zoek ten laatste door alles heen naar U,
mijn God: licht en warmte en herder,
mijn hartenkreet, in tijd en eeuwigheid. Amen.
Lied

Wij danken U, God,
voor mensen die wijze woorden spreken,
die onze droefheid verlichten
en onze vreugde versterken.
Wij danken U, voor de wijsheid
die komt uit de mond van kinderen,
die gesproken wordt door bejaarden.
Zij geven kleur aan ons bestaan.
Help ons open staan voor zulke mensen.

Christus, ontferm U over ons.

Wij danken U, God, voor alle mensen
die voor ons een teken van hoop zijn.
Wij danken U
voor het kleine wonder van elke dag.
Dat ook wij teken van hoop zijn.

Heer, ontferm U over ons.

Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar:
het wonder van twee handen,
die zoeken naar elkaar. Want......
Wij zoeken U o Heer
en breken 't vriendenbrood,
aan tafels van verlangen
en ver van ons de dood. Want......

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden (…).

Gloria

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Als wij dan eten van dit Brood en drinken
uit deze Beker verkondigen wij de dood
des Heren totdat Hij komt.
Niet voor de dood, wel voor het leven hebt Gij
ons gemaakt. Daarom bidden wij voor hen die
gestorven zijn (…).
Wij vertrouwen in uw leven voor hen.
Wij bidden U: zend ons uw Geest,
geef ons de kracht om een beter mens
te worden.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar en al het kwaad dat ons
wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk komt.
Wij bidden U, Heer, laat de Geest
van uw goedheid onder ons leven.
Mag uw leven en dood ons helpen onszelf
te geven en nooit moedeloos te worden.
Dat wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.
Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild, vandaag
en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
Bidden om vrede
Bemoedig ons met uw Woord, Heer.
Blijf tot ons spreken in de dagen die komen.
Wees ons nabij met uw genade
opdat wij rechte wegen gaan,
wegen van gerechtigheid en vrede. Amen.

Gebed
God, wij houden onze ogen op U gericht,
ons hart voor U geopend,
want Gij hebt Woorden van eeuwig leven.
Zegen ons hier met nieuwe hoop
en goede moed, zodat wij ons verbonden
weten met Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Inleiding op de lezingen
De lezingen brengen een boodschap
van hoop en bemoediging en zijn een uitnodiging
om ook in de moeilijkste omstandigheden
te blijven volharden.
In een tijd waarin het Joodse volk grote nood
en vervolging kende, vertolkt de profeet Daniël in de
eerste lezing de hoop op een leven na de dood.
In de evangelielezing spreekt Jezus
in beeldrijke taal over het einde der tijden.
Het kwaad krijgt niet het laatste woord,
maar wordt door Christus overwonnen.

Eerste lezing

Daniel 12, 1-3

Een moment voor de kinderen
Orgel

Die vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Evangelie

Communie

Homilie

Marcus 13, 24-32

Voorbeden
met Paus Franciscus bidden we voor onze aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat we zorgen voor het leven
en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat we als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.

Gebed over de gaven
God, de bomen kleuren, de bladeren vallen,
de aarde wordt stiller.
Vertrouwend op uw liefde
nemen wij hier brood en wijn in onze handen.
Zo kunnen wij toekomst herkennen
wanneer wij de tekens delen
die Gij ons gegeven hebt: brood en wijn. 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.

God, Gij die steeds zoekt
naar gerechtigheid en vrede,
Gij zijt onze Schepper, onze Gids,
Gij toont ons de aarde zoals ze zou kunnen zijn
en de mensen zoals Gij ze droomt.
Onze God zijt Gij, onze Vriend en Toeverlaat,
Gij wilt onze angst herscheppen
tot mededogen,
Gij beantwoordt ons gebed voor onszelf
met de stem van ongehoorde mensen.

God van de armen, help ons
de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat we de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat we schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

Onze God zijt Gij, Vader van Jezus, die ons zeggen
doet zoals Hij: het is mijn spijs en mijn drank de
wil van God te doen. Daarom eren wij U:

Laat ons bidden ...

Raak de harten van allen die alleen maar voordeel
zoeken ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken en te erkennen dat we
ten diepste verbonden zijn met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Laat ons bidden ...
Offerande

Gij weet dat wij tekortschieten en toch
geeft Gij ons de aarde om te bewonen,
en vertrouwt Gij ons in het verwezenlijken
van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige
mensen, ouderen, vluchtelingen, verslaafden,
zieken, stervenden,
voor allen die groot lijden moeten dragen.

