
Bij U mogen zij wonen, God,  

Gij hoort ons gebed,  

Gij schrijft hun namen  

in de palm van uw hand   

als een nieuwe jaarring  

in de stam van dit bestaan. Amen.  

  

Lied An Irish Blessing - Moore  vrij vertaald 

Nu de Weg jou komt groeten,  
zal de wind weer waaien in je rug.  
Laat Gods licht jou dragen, warm als de zon,  
als regen die je zachtjes kust.  
En we zien elkaar ooit weer,  
we zien elkaar ooit weer,  
blijf nu maar in de palm van Gods hand.  
  

Zending en zegen 

 
De familieleden van hen  

van wie we het voorbije jaar  

afscheid namen in deze kerk 

nodigen we uit  

om het kruisje te halen,  

samen met een gedachteniskaartje. 

 
Blijf gerust ook nog iets warms drinken dat we u 

graag gratis aanbieden aan het koffiehoekje.  

 

Verder is ieder van u welkom om in de loop  

van deze namiddag of morgen de kerk binnen te 

komen bij beeld en muziek.  

De kerk blijft open tot 16u.  

 

Orgelmuziek  
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Lied  Lead me Lord - 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 hei-
denen zullen uw heilige naam loven.  
  

Welkom en kruisteken  

  

Bidden om nabijheid   

Heilig zijn is:  

zijn wensen aanpassen aan andere mensen,  

niet meer willen hebben dan nodig is  

en de anderen respecteren  

en naar waarde schatten.  
 

Omdat het zo moeilijk is te beseffen  

dat de dood bij het leven hoort;  

omdat wij zo opstandig kunnen zijn  

bij lijden en verdriet,  

hebben wij Jouw begrip en warmte nodig, God  

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart…  
  

Heilig zijn is:  

niet hard zijn voor elkaar  

en elkaar geen pijn doen.  
 

Voor wat we tekort kwamen aan liefde  

voor diegenen die ons ontvallen zijn;  

om dat gevoel van schuld te verwerken dat 

soms aan ons knaagt,  

hebben wij Jouw begrip en warmte nodig, God  

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart…  
  

Heilig zijn is:  

denken aan het geluk van anderen  

en bereid zijn eigen fouten toe te geven.  

 

Voor het twijfelen en de onzekerheid  

of er nu wel een leven na de dood zou zijn,  

voor onrust en het gebrek aan geloof  

hebben we Jouw begrip en warmte nodig, God.  

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart…  

In het licht van  
de Verrijzenis 



Openingsgebed     

Eeuwige God,  

Wij vieren alle heiligen, bekend en onbekend,  

de velen die ons voorgingen  

en onvergetelijk werden,  

mensen met een naam bij U;  

Wil ook ons vandaag indachtig zijn,  

wil ons bemoedigen en zegenen,  

opdat ook wij steeds meer leven uit kracht  

van Jezus, voor tijd en eeuwigheid. Amen.  

  

Gedenken, noemen, bidden     

Hun namen noemen we …  

en eren hen met een bloem     

want we voelen ons verbonden met mensen   

die door hun eenvoud anderen inspireren   

die bevrijdend zijn   

die aandacht schenken  

die vernieuwend zijn   

die het goede bevorderen.  

 
Lied 

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

Hun namen noemen we …  

en eren hen met een bloem  

want we voelen ons verbonden  

met mensen die onvergetelijk zijn   

die om je geven   

 
Lied 

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal   
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam.  
  

Hun namen noemen we …  

en eren hen met een bloem  

want we voelen ons verbonden met mensen 

van alle tijden  

van alle rangen en standen   

vaak onopgemerkt om te waarderen   

om van door te vertellen,  

mensen die ook fouten maakten  

maar groot werden in nederigheid.  

die te vertrouwen zijn   

die oprecht zijn   

die toegewijd leven  

  

Lied 

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

Verlos ons van het kwade.  

Koester hen, goede Vader,  

neem Gij hen van ons over.  

Wij vertrouwen hen aan U toe. 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 als een lichtpuntje  

in het donkerste van je dagen.  

  

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.  

  

Communie  

Ondertussen zingt het koor: 

hymne uit Finlandia  - Sibelius  
 

 

Slotgebed  

Als wij vandaag de tranen drogen  

van gebroken mensen, dan vindt, Gij, God,  

zelf een plaats in de storm van hun hart.  

Als wij vandaag troost brengen  

aan bedroefde mensen,  dan komt Gij zelf  

binnen in de stilte van hun hart.  

Als wij vandaag moedelozen moed inspreken,   

dan sticht Gij, God, zelf in hen nieuw leven.  

Als wij vandaag de levensdroom  

van onze overledenen waarmaken,   

dan vindt Gij, God, zelf vreugde in uw werk.  

Als wij vandaag met hen die sterven  

in liefde verbonden blijven,   

dan straalt uw liefde door in deze wereld.  

Lichtpuntje voor deze week 

Heiligen zijn "Licht- mensen" 

 

Ze zijn:  

als sterren aan het firmament   

die ons levenspad verlichten,  

als glasramen  

die alleen maar  

mooier worden   

als het licht van de zon  

er door schijnt.  



Zij leerden dat uw wens  

voor alle mensen dezelfde is:  

vrede en vreugde, geluk en licht, geen haat 

en nijd, geen oorlog en geen pijn.  

  

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt,  

die ons oproept om zelf ook lief te hebben,  

weten wij door Jezus uw Zoon, die zijn leven aan 

ons heeft gegeven.  

  

Onze Vader   
Laten we de donkere tekst samen bidden  

en de lichtere tekst biddend beluisteren  

 

Als teken van onze verbondenheid met U, God 

en met elkaar,  

Aas teken van onze bereidheid elkaar te troosten 

bij pijn en verdriet, bidden we:  

    

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

God, wanneer wij lieve mensen missen,   

is het soms moeilijk tot U te bidden.  

  

Uw naam worde geheiligd,  

Schrijf naast uw naam ook de namen  

van hen die wij gedenken voor eeuwig  

in de palm van uw hand.  

 

Uw rijk kome,  

Uw rijk is vrede, geloof en vertrouwen  

dat de gestorven mensen in uw nabijheid zijn.  

  

Uw wil geschiede op aarde  

zoals in de hemel.  

Het is niet uw wil dat mensen pijn hebben  

of verdrietig zijn.  

Het is uw wil dat wij elkaar liefdevol dragen  

en mensen op de weg van het leven  

verder dragen  

  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

Laat het uw brood van hoop en vertrouwen zijn   

wanneer het gemis pijn doet,  

uw brood dat kracht en sterkte geeft  

om verder te doen.  

  

En vergeef ons onze schulden, zoals ook 

wij vergeven aan onze schuldenaren,  

Maak ons tot mensen van vergeving en vrede,   

over fouten en tekorten heen.  

Gij vergeeft ons toch ook, elke keer opnieuw?  

 

En breng ons niet in beproeving  

Maar geef ons een hart dat blijft hopen,  

geloven en vertrouwen.  

 

 

Hun namen noemen we …  

en eren hen met een bloem  

want we voelen ons verbonden  

met alle Heiligen:   

mensen die een teken zijn  

en naar God verwijzen  

ze leven in ons door  

en houden de hoop gaande.   

 

Lied 

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

Lezing Heiligen   naar Eduard Pijlman  

Heiligen lijken schaars te worden.  

't Is ook moeilijk ze te herkennen.  

Hier en daar wordt er eens eentje herkend, 

meestal na zijn of haar dood.  

Net als bij kunstenaars.  

  

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.  

We lezen in de krant hoe zij hun voetbalploeg 

naar de top hebben geschopt. Anderen glitteren 

op het filmfestival van Cannes  

  

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen 

hebben:  

  

Ten eerste zien ze hun eigen fouten.  

Dat is mooi, ze hebben dus fouten.  

Daar kunnen we wat moed uit putten.  

  

Vervolgens proberen ze niet iets te worden  

door prestaties,  

maar ze nemen het leven aan  

als een gift van God.  

Dat lijkt gemakkelijker dan het is.  

't Geeft in elk geval grote rust.  

En ten slotte weten ze te dienen.  

Dat laatste is wellicht het moeilijkste,  

ook al hebben we daar de mond van vol.  

Echt dienen.  

Niet 'het ene plezier is het andere waard'.  

Maar belangeloos.  

  

Er stond nog iets bij op het eind.   

Dat ze voortdurend behoefte hebben  

aan genade.  

Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.  

 

Lied  'In Paradisum' uit requiem for peace 
and reconciliation - M. Hoppé   
  

 



Evangelie  Matteüs 5, 1-12  

Jezus ik denk aan jou,  
Jezus ik spreek met Jou 
Jezus ik hou van Jou  
 
Homilie    

 

Orgelmuziek  

  

Geloofsbelijdenis     

Wij geloven in een God  

die zielsveel van ons mensen houdt  

Wij geloven in God die we niet kunnen zien  

maar die zichtbaar wordt  

als we ons liefdevol inzetten voor anderen.  

  

Wij geloven in God  

die het lijden en geweld niet verhindert  

maar die wil dat wij mensen die lijden  

ondersteunen,  

en dat wij blijvend zouden zoeken  

naar vrede en gerechtigheid.  

  

Wij geloven in God  

die ruimhartig en mild is  

maar streng voor ieder die mensen uitsluit,   

wegstoot vanwege uiterlijkheden,  

afkomst of geslacht.  

  

Wij geloven in God  

die ons een eigen verantwoordelijkheid  

heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde 

leefbaar maken voor iedereen.  

Een God die mensen aanmoedigt  

om het goede te doen.  

  

Wij geloven dat vanwege Jezus Christus:  

Hij heeft ons voorgedaan wat echte liefde is.  

Zijn Geest en Zijn persoon  

leven tot op vandaag verder,  

als wij hier samenkomen,  

als wij troost zijn voor elkaar,  

als wij durven geloven in een betere wereld   

en trouw zijn aan Gods droom  

dan is het leven sterker dan de dood.  

  

Voorbeden   

Naast de pijn  

is er ook veel dankbaarheid in ons hart  

voor zoveel mooie momenten  

waaraan we ons kunnen warmen.  

  

Voor de heiligen in ons midden bidden wij:   

mensen die glimlachen,   

mensen die luisteren,   

mensen die troosten,   

mensen die een opbeurend woord spreken.   

Lied   

Zalig zij die Jezus' naam belijden,  
zalig zij die om zijn naam willen lijden,  
die zuiver en blij zich gans  
aan zijn liefde wijden.  
  

Voor de heiligen in ons midden bidden wij:   

mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,   

die altijd bereid zijn tot vergeving,   

mensen die anderen weer op weg helpen.   

Zalig zij die Jezus' naam belijden,…  

  

Voor de heiligen in ons midden bidden wij:   

mensen die zieken verzorgen,   

mensen die vreemdelingen onderdak geven,   

mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht 

dat anderen wordt aangedaan.   

Zalig zij die Jezus' naam belijden,…  

  

Offerande   
De omhaling is bestemd voor de  VZW Pastorale  

Animatie die zorgt voor de betaling van onze pastor 

Lieve. Zij werkt voltijds voor onze geloofsgemeenschap 

van Tereken, maar 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 het samen dragen van een 

geloofsgemeenschap hier ter plaatse.  

Dank u wel!   

 

Ondertussen zingt het koor:  

Verleih uns Frieden - Mendelssohn  
  

Bidden bij brood van leven     

God, goede Vader, op dit feest van Allerheiligen,  

danken wij U voor al die mensen,  

die door de eeuwen heen,  

uw oproep hebben gehoord  

en ook beantwoord.  

  

Wij danken U voor de vredebrengers,  

voor hen die recht doen zegevieren,  

voor hen die in pijn en rouw  

dichtbij blijven,  

voor de helpers in nood,  

voor de gevers en delers,  

voor de moedigen, 

degenen die nooit opgeven.  

 

Wij danken U, Vader,  

voor zoveel heilige mensen,  

die elk op hun manier  

in het spoor van Jezus zijn gegaan.  

Gij hebt hen gegeven wat wij ook hebben:  

ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,  

kansen om lief te hebben en te delen.  

 


