
Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur voor hart en handen. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie roepen om vrede, 
van gerechtigheid dromen. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 

Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

Die wij noemen en gedenken, 

zij zullen zachtjes in ons voortbestaan. 

 

Die wij liefhebben, zegenen, dragen, 

zij blijven ons waakzaam omringen. 

 

Die wij koesteren en eren, 

met wie wij ons verbinden. 

naar Kris Gelaude 

 

Intrede orgel 

 

Lied voorzang 
De heiligen ons voorgegaan 
hebben hier niets verworven,  
maar zijn aan 't einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had 
in 't hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had. 
 
Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 
Komt zingen wij tesaam met alle heiligen 
 
Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog  

om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk, 
de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
 
Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 
Komt zingen wij tesaam met alle heiligen. 

Zondag 1 november 2020 

ALLERHEILIGEN 

 

 

Wegwijzers naar God  



Welkom 

 

Stiltemoment 
Een moment om ons hart te verbinden  
met hen die wij eren…. 

 
Bidden om vertrouwen in Gods nabijheid 

Velen zijn ons voorgegaan, 

zoveel lieve mensen  

hebben ons met warmte omringd. 

Hun stem in ons hart is een aanzet  

om voor hen te bidden. 

Verdriet, maar ook dankbaarheid en verlangen, 

brengen ons samen en verdrijven een stukje angst, 

omdat we vertrouwen dat er over de dood heen 

ontmoeting mogelijk is. 

Bidden we daarom samen: 
 

Goede en eeuwige God,  

zovele kleine en grote zielen  

zijn ons voorgegaan 

op de weg door het dagelijkse leven. 

Wij bidden U voor hen en voor ons 

dat hun licht ons mag blijven voorgaan, 

dat zij onze wegwijzers zijn 

op de weg naar de hemel, hier op aarde. 

Dank God, omdat Gij ons zo nabij zijt. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Vandaag vieren wij Allerheiligen: feest van alle heiligen. 

En dat zijn er nogal wat:  

een menigte die niemand tellen kan,  

door God 'voor goed getekend'. 

Wat is er nodig om zo ver te komen?  

Ee tekst van Toon Hermans wijst ons de weg, 

net als de zaligsprekingen in het evangelie. 

  

Lezing  Toon Hermans 
Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven, 

toen het slecht met me ging: 

“We zullen een kaarsje voor je opsteken” 

Mensen uit alle lagen van de bevolking,  

onder wie ook gelouterde mensen 

die zelf ooit hard hadden moeten knokken. 

Op die momenten voel je dat zo’n kaarsvlammetje 

niet zo maar een sentimenteel lichtje is. 

Als iemand een kaars pakt en een lucifer  

en die kaars voor iemand anders aansteekt, 

dat is er toch sprake van warmte  

van de ene mens voor de andere mens. 

Duizenden en duizenden mensen  

steken op een dag een kaarsje aan. 

Dat is iets heel anders  

dan wanneer duizenden mensen géén kaars aansteken. 

Bidden betekent niet alleen "vragen voor jezelf",  

het is ook vragen voor de ander. 

Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt. 

Zo vindt door het gebed een verbinding tussen mensen 

plaats en dat is een grote kracht in de samenleving. 

 

Gebed 

Genadige God, wij danken U en bidden U  

omdat Gij bij ons blijft  

in tijden van vreugde, 

in momenten van verdriet. 

Gij geeft ons nieuwe energie  

en de bereidheid ons  

in te zetten voor gerechtigheid en vrede, 

naar het voorbeeld van zovele mensen 

die ons een wegwijzer zijn naar U.  

Wij bidden dat wij blijven openstaan 

voor dit geloof en vertrouwen. Amen. 

  

Lied  voorzang 

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 
zegene ons de grote Naam. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
 

Om in stilte te lezen     

Gelooft u, vroegen ze mij, in een leven na de dood? 

En ik antwoordde: ja, 

maar vervolgens wist ik niet te vertellen 

hoe het er uit zou zien, 

hoe ik er zelf zou uitzien, ginds. 

 

Ik wist maar één ding: geen hiërarchie van heiligen 

gezeten op gouden stoelen, 

geen neerstorten van verdoemde zielen 

 

alleen, alleen liefde, 

vrij geworden, nooit opgeteerd, mij overstromend, 

geen mantel stijf van het goud  

met edelstenen bezet, 

wel een spinnenweb- lichtgewaad, 

wel een waas om mijn schouders, 

een liefkozing, mooie beweging 

zoals eens van zeegolven 

zoals van woorden die heen en weer  

woordflarden als: kom jij kom, 

pijnweb met tranen 

bezet 

berg-en-dal-tocht 

en jouw hand weer  

in de mijne. 

 

Zo lagen wij, las jij voor 

sliep ik in, werd wakker, 

sliep in, werd wakker. 

 

Jouw stem ontvangt mij, 

laat mij gaan en steeds zo verder. 

 

Méér dus, vroegen de vragers, 

verwacht u niet na de dood? 

en ik antwoordde: minder niet. 



Toen nam Hij ook de beker en Hij zei: 

"Dit is het nieuwe verbond, dit is mijn bloed,  

dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 

Als ge uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij." 
 
Voorzang 

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood en 
breken het voor elkaar, 
om goed te weten wat ons te wachten staat,  
als wij leven, Hem achterna. 
 
Als Gij Hem hebt gered van de dood, God, 
als Hij dood en begraven toch lééft bij U: 
redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu 
en maak ons nieuw, want waarom Hij wel 
en waarom wij niet? Wij zijn toch ook mensen. 
 

Onze Vader 

Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

 

Dat uw naam mag klinken,  

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 

Dat uw wil, mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Vredewens 

Ik wens jou de vrede van God.  

Die vrede die je tranen even droogt.  

Die zaligheid, die je geluk laten proeven 

Dat heilige gevoel dat je verbindt  

met allen die je dierbaar zijn.  

Ik wens je de vrede van God,  

die voor altijd bij je blijft 

en je troost in het donkerste van je dagen. 

 

Communie 

 

 

Orgel 

 

Kindvriendelijk moment 

 

Evangelie   Matteüs 5, 1-12a 
Jezus ik denk aan jou,  

Jezus, ik spreek met jou,  

Jezus, ik hou van jou. 

 

Homilie  

 

Voorbeden 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

 - in het spoor van Franciscus - 

zich inzetten voor een leefbaar milieu, 

zodat de kinderen van morgen en overmorgen  

zorgeloos kunnen spelen en opgroeien. 

 
Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van pater Damiaan - 

medemensen verzorgen, helen, overeind helpen. 

 
Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van Dominicus - 

in woord en leven Gods Boodschap uitdragen. 

 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van Mahatma Gandhi - 

ten strijde trekken tegen elke vorm  

van oorlog en geweld. 

 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van Martin Luther King -  

muren afbreken die rassen scheiden  

en deuren openen voor een vreemdeling in nood. 
 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van bisschop Romero - 

werk maken van recht en rechtvaardigheid. 

Romero die zei: "Mij kunnen ze dood maken,  

maar niet de stem van de gerechtigheid". 
 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van Moeder Theresa -  

zich dienstbaar maken aan machteloos leven:  

het prille leven dat geboren wil worden 

en het leven dat op weg is naar de dood. 
 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die 

- in het spoor van Nicolaas Van Myra - 

zorgen voor mensen in nood en aandacht hebben 

voor de kleinsten onder ons. 
 

Bidden wij voor de heiligen in ons midden die  

- in het spoor van Jezus van Nazareth - 

doorheen hun woorden, levenswijze en daden,  

Gods Licht laten schijnen dat mensen verlicht,  

samenbrengt, heelt en heiligt. 



Bidden wij voor mensen uit onze kring  

die hun partner verloren hebben,  

die hun kind ten grave moesten dragen;  

voor kinderen die zonder ouders opgroeien. 

Dat hun lieve doden blijven voortleven  

in hart en levensmoed,  

in moeilijke dagen en in wat vreugde brengt. 

 

Bidden wij voor wie voor ons heilig zijn, 

zij die voor ons een wegwijzer zijn naar God, 

ook nu zij gestorven zijn (…). 

 

Offerande 
Onze geloofsgemeenschap heeft al vele jaren  

een voltijds pastoraal vrijgestelde,  

Lieve Van Driessen. Haar wedde wordt betaald 

door de vzw Pastorale Animatie die daarvoor een 

beroep doet op sponsors en omhalingen in de 

kerk. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn 

omhalingen momenteel onmogelijk. 

Mocht u ons willen steunen, zijn wij u heel  

dankbaar. U kan een bijdrage bezorgen in het 

mandje achteraan in de kerk of via de rekening 

BE74 7755 9270 7407 van Pastorale Animatie  

Geloofsgemeenschap Tereken. Van harte dank. 

 

Gebed over de gaven 

Heer onze God,  

Gij aanvaardt dit brood en deze wijn  

van ons die zuiver van hart willen zijn.  

Gij helpt ons om ons verder in te zetten  

vanuit Jezus' boodschap.  

In brood en wijn deed Hij ons voor  

hoe wij anderen in liefde kunnen omarmen.  

Met uw steun zullen wij volharden. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danken bij brood en wijn van leven 
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. 

 

Voorzang 
Gij die weet wat in mensen omgaat aan  
hoop en twijfel, domheid, drift,  
plezier, onzekerheid, 
 
Gij die ons denken peilt en ieder woord  
naar waarheid schat 
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat, 
 
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart, 
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 
en niemand of hij heeft een naam bij U 
en niemand valt, of hij valt in uw handen 
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 
 
 
 
Maar nooit heeft iemand U gezien. 
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.  
En diep in de aarde klinkt uw stem niet  
en ook uit de hoogte niet. 
 
En niemand die de dood is ingegaan,  
keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
Maar soms herinneren wij ons een naam,  
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht,  
Jezus van Nazareth, een jodenman. 
 
In Hem zou uw genade zijn verschenen,  
uw mildheid en uw trouw, 
In hem zou voorgoed 
aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat:  
weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
 
Hij was, zoals wij zouden willen zijn:  
een mens van God, een vriend, een licht, 
een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd  
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
 
Priester 
Die in de laatste nacht dat Hij nog leefde,  

het brood gebroken heeft en uitgedeeld 

en heeft gezegd:  

"Neemt en eet, dit is mijn lichaam,  

zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis". 

 


