
Slotgebed 

God van liefde en leven, 

wij zoeken telkens weer naar verbondenheid  

met hen die zalig zijn, 

mensen die het goede doen,  

mensen naar uw hart. 

Wij bidden U: blijf ons nabij met uw genade  

zodat ook wij uw naam heiligen met ons leven,  

naar het voorbeeld van Jezus,  

voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

Zending en zegen  
De familieleden van hen die het voorbije jaar  

overleden zijn, nodigen we uit om het kruisje 

te halen, samen met een gedachteniskaartje. 

 
Verder zijn jullie allen ook welkom om in de loop  

van de namiddag de kerk binnen te komen 

bij beeld en muziek. De kerk blijft open tot 16u. 

Ook morgen hartelijk welkom in deze kerk 

 

Orgel 

 

We starten om 20u (inzingen vanaf 19.30),  
na de viering is er tijd voor ontmoeting met 
glühwein & chocomelk. De avond staat open 
voor alle geïnteresseerden.  
Voor het gebed zelf zijn we nog op zoek  
naar muzikanten en zangers. Voel jij hier  
iets voor of ken je iemand die wil doen?  
Graag een seintje: 
cafaith@sintjozeftereken.be.  DANKE!! 

Liefdevol verbonden  

 

Intredelied Verleih uns Frieden  

    F. Mendelssohn 

Geef ons vrede, genadige God … 
 

Welkom  
In november worden wij door zoveel dingen  

aan de dood herinnerd: kerkhoven, vallende bladeren, 

mist, vlug invallende duisternis,  

zelfs een viering als deze… 

 

En dan krijgt een viering als deze het thema mee: 
liefdevol verbonden. 
De vraag is natuurlijk of u - die recent  

of langer geleden iemand heeft moeten afgeven, 

die verbinding voelt of blijft voelen. 

De vraag is: blijft het niet een voortdurend zoeken  

en verlangen naar die verbondenheid 

terwijl de geliefde gestorven is en ver weg lijkt. 

 
… zoeken naar woorden en muziek van troost,  

kracht en nabijheid, waar mogelijk. 

En is dat niet zo, dan wensen we niets liever  

dan dicht bij u te kunnen zijn. 

 

Dit alles met die Ene die ook ons nabij wil zijn. 

 

Licht bij de kruisjes 

 

Ondertussen klinkt het lied Lead me Lord  

      S.S. Wesley 
Leid mij, Heer, leid mij in uw gerechtigheid  
maak uw wegen vlak voor mijn aangezicht. 
Want het is Gij Heer, Gij alleen  
die mij doet gaan in zekerheid. 
Leid mij, Heer leid mij in ware heiligheid, 
leer mij te vertrouwen in uw liefde. 
Gij zijt onze God, de God van ons heil  
alle heidenen zullen uw heilige naam loven. 

 

Gebed 

Jij zult er zijn, licht in de duisternis. 

Zoveel lieve mensen hebben ons  

met hun warmte omringd. 
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Hun stem in ons hart, is vandaag een extra aanzet 

om voor hen te bidden. 

Verdriet, maar ook dankbaarheid en verlangen, 

brengen ons samen en verdrijven een stukje 

angst, omdat we hopen dat er over de dood heen 

nog ontmoeting mogelijk is. 

Bidden we daarom samen: 

 

Zoveel kleine en grote zielen  

zijn ons voorgegaan 

op de weg door het dagelijkse leven. 

Vandaag bidden we voor hen en voor ons 

dat hun licht ons mag blijven voorgaan 

op de weg naar de hemel, hier op aarde. 

Dank God, omdat Gij ons zo nabij wilt zijn. 

 

Lezing     Naar Marinus van den Berg   

We vieren Allerheiligen.  

Als heiligen gewone mensen zijn  

die licht doorgeven dan kennen wij vele heiligen. 

 

We herinneren ons hoe ze in ons leven kwamen,  

wie ze voor ons waren op de weg van ons leven.  

 

We herinneren ons hoe ze  

de seizoenen van ons leven kleurden.  

We herinneren ons de dierbare dagen,  

de goede tijden,  

maar ook de moeite en de pijn,  

soms wel vergeven maar niet vergeten.  

 

We herinneren ons hoe ze wegraakten  

uit ons leven, soms zo overrompeld onverwachts, 

soms na een bijna tergend langzaam afscheid. 

Sommigen waren in de kracht van hun leven,  

sommigen verdwenen na een veel te kort bestaan 

en anderen na een vol, rijk leven.  

 

Heiligen zijn mensen van betekenis  

die inspireren  

die bevrijdend zijn  

die aandacht schenken 

die vernieuwend zijn  

die het goede bevorderen  

 

Heiligen zijn onvergetelijk: 

ze geven om je, 

ze zijn te vertrouwen en leven  

oprecht en toegewijd. 

 

Mensen van betekenis  

kunnen luisteren en zwijgen 

stralen rust uit en zijn toch vol energie. 

Ze leven in ons verder,  

ze houden de hoop gaande  

en zijn van blijvende waarde.  

 

Voorbeden  

Bidden wij voor mensen die wij gekend hebben 

en die ons tot op vandaag zo dierbaar blijven. 

Mensen die in alle eenvoud leefden 

naar het voorbeeld van Jezus. 

Dat het terugdenken aan hen 

ons bemoedigt om zelf in deze wereld  

de goedheid gestalte te geven 
Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas, Deus ibi est. 
= daar waar liefde is en goedheid, daar is God. 

 

Roepen wij in onze gedachten 

ook de namen op van mensen 

die weggezonken zijn in het verleden. 

Weten wij ons verbonden met alle genaamden 

en naamlozen van alle tijden; 

dat hun herinnering niet wegzinkt  

in het verleden. 

Dat zij ons blijven oproepen 

tot honger naar gerechtigheid, 

tot mateloze barmhartigheid, 

zuiverheid van hart en inzet voor vrede. 
Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas, Deus ibi est. 
= daar waar liefde is en goedheid, daar is God. 

 

Bidden doen we voor hen die, levend of dood, 

warmte en liefde ontberen, 

voor degenen ook voor wie er in deze dagen 

geen bloem of geen weesgegroet is. 

Dat ook zij zich zalig mogen weten bij onze God 

en dat wij zorgen en pijn, vreugde en geluk 

blijven delen en dragen met elkaar. 
Ubi Caritas et amor, Ubi Caritas, Deus ibi est. 
= daar waar liefde is en goedheid, daar is God. 

 

 

Om in stilte te lezen 

Troost zoeken bij elkaar.  

Zich met elkaar verbinden,  

een teken van verbondenheid. 

Luisteren. 

Beluisteren. 

Liefdevol aanwezig zijn. 

Het gemis herkennen en erkennen.  

Niet minimaliseren. 

In de onmacht durven staan. 

Tijd maken. 

Samen dingen doen. 

Zich met elkaar verbinden,  

tekens van verbondenheid geven. 

Een telefoontje, een kaart, een knuffel. 

Pijn laten zijn. 

Het lijden samen dragen. 

Tochtgenoot zijn. 

Voor elkaar zorgen. 

Een kom verse soep. 

Warme wafels. 

Meegaan. 

Troosten. 

Tranen, als teken van Gods aanwezigheid. 



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 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredewens  

Jezus schenkt ons zijn vrede. 

Vrede die we ook elkaar willen schenken: 

 

Ik wens jou de vrede van God: 

vrede die je tranen even droogt,  

Gods zaligheid,  

die je verdriet heel even draaglijk maakt, 

dat warme gevoel dat je verbonden maakt, 

met allen die je dierbaar zijn.  

Ik wens je de vrede van God,  

die voor altijd bij je blijft 

en je wilt troosten  

in het donkerste van je dagen. 

 

Wensen wij vandaag elkaar die vrede toe,  

niet alleen met woorden  

maar ook met een gebaar. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie   Oi suomi: hymne uit Finlandia  
    J. Sibelius 
Zie, de dag komt eraan,  
de dreiging van de verdreven nacht is al weg,  
het ochtendlicht wint al,  
de dag van de zon komt eraan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lied 'In paradisum' uit het Requiem for Peace 

 and Reconciliation  
      Hoppé 

We noemen hen  
Telkens als de bladeren ritselen  

onder onze voeten 

wordt het Allerheiligen en Allerzielen. 

Dan worden namen geteld en genoemd van hen die 

ons zijn voorgegaan van tijd naar eeuwigheid. 

 

Lied Wanneer de avond komt  

  H. Jongerius - J.Raas 

 

Koor 

Wanneer de avond komt,  
het groot rumoer verstomt 
en stil valt om ons heen:  
laat ons dan niet alleen. 
 
Samenzang 

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal 
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
Evangelie naar Matteüs   
 Jezus ik denk aan Jou 

 Jezus ik spreek met Jou 

 Jezus ik hou van Jou 

 

Homilie  

 

Lied  
Koor 

Wanneer ons deze nacht ontneemt  
de levenskracht, 
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 

 
Samenzang 

Wanneer het morgenlicht verschijnt  
op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 

Belijdenis  

Iets in ons  

als een kaarsvlam zo kwetsbaar 

zegt dat we staan in eeuwig leven. 

 

Iets in ons 

als een kind zo sprakeloos 

zegt dat we gaan in oneindig leven. 

 

Iets in ons 

als met dauw omhuld, toegedekt 

zegt dat Gij ons hart en leven zijt. 



Dat ons zorgen en werken ergens toe dient, 

dat ons leven hangt aan Iemand; 

dat zij die ons zijn voorgegaan 

zijn in het Licht  

en rusten in vrede. 

 

Dat onze weemoed leidt tot iets, 

dat onze liefde stoelt op Iemand. 

Dat zij die ons zijn voorgegaan 

zijn in het Licht 

en rusten in vrede. 

 

Dat ons hopen en vertrouwen slaan op iets, 

dat ons lijden voert tot Iemand. 

Dat zij die ons zijn voorgegaan 

zijn in het Licht  

en rusten in vrede. 

 

Een moment met de kinderen  

 

Offerande  

De omhaling is bestemd voor de betaling  

van onze pastor Lieve.   

Zij werkt voltijds voor onze geloofsgemeenschap 

van Tereken. Zoals u misschien weet, krijgen wij 

daar geen toelage voor.  

We staan dus volledig zelf in voor haar  

verloning. Onze bijdrage is een teken van  

verbondenheid van een geloofsgemeenschap  

hier ter plaatse. Dank u wel!  

Tijdens de offerande dekken we de tafel  

met licht en bloemen, brood en wijn  

en horen we orgelmuziek. 

 

Gebed over de gaven 

Heer onze God, doorheen onze weemoed  

danken wij vandaag 

voor al die mensen die ons zo dierbaar blijven, 

voor al diegenen die U hebben gediend met de 

inzet van heel hun leven. 

 

Aan deze tafel zoeken wij de hoop  

op verbondenheid over de kloof heen,  

die leven en dood scheidt. 

Aanvaard daarom deze gaven, 

wat brood en wat wijn, 

wat namen en veel herinneringen. 

Dat vragen en bidden wij U,  

voor vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven  
    Huub Oosterhuis 

 

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 weet wat in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel, domheid,  

drift, plezier en onzekerheid. 
 

Gij die ons denken peilt  

en ieder woord naar waarheid schat. 

Gij die onmiddellijk verstaat,  

wat onzegbaar is. 
 

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. 

Toch zeggen wij U toe: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 

de God der hemelse machten, 

vol zijn hemel en aarde  

van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam  

des Heren. Hosanna in den hoge! 

  

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. 

 

Die in de laatste nacht dat Hij nog leefde (...) 

  

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. 

 


