
Zij die bij mensen thuis ter gelegenheid van  

Allerheiligen de communie brengen, kunnen naast  
dit misblaadje ook een gebedskaart meenemen. 

U vindt deze achteraan in de kerk. 

De naam waarmee zij zijn genoemd, 
staat in Gods hand geschreven 
en zal door alle donker heen 
toch onuitwisbaar leven. 
In Christus blijft die naam bewaard, 
naar Hem mogen zij heten, 
totdat de droom verkeert in zien, 
geloven wordt tot weten. 
 

Slotgebed 
Eeuwige God, 
wij wisten ons dit uur 
verbonden met die ontelbaren 
die uw naam geheiligd hebben 
en die Gij daarom bestempeld hebt 
als mensen naar uw hart. 
Wij bidden U omwille van hen:  
blijf ons nabij met uw genade  
opdat ook wij uw naam 
met heel ons leven heiligen,  
naar het voorbeeld van Jezus,  
voor tijd en eeuwigheid. Amen. 
 

Mededelingen 
 

Zending en zegen 
 

Orgel    Nicolaus Bruhns: Praeludium  in e (kleine) 
 

Neem gerust een kaart mee met de namen  
van de overledenen van het voorbije jaar. 

U vindt deze achteraan op de tafel. 
Het kruisje van de overledene  

kan u vooraan halen 

In het licht van Gods Woord 
Evangelie lezen: 

verhalen over  Jezus’ kindertijd 
  3 vormingsavonden 

 

 - woensdag 19 november 2014 
 - maandag 24 november 2014  
 - woensdag 17 december 2014 
 telkens van 20 tot 22 uur 
 in de vergaderzaal van ‘Ons Huis’. 
 

Drie avonden met een afwisseling van 
informatie, gesprek en  bezinning, 
passend voor de Advent en Kerstmis. 
De drie avonden vormen één geheel. 
Inschrijven is noodzakelijk om  
voldoende materiaal ter beschikking 
te hebben.  

Schrijf in vóór 11 november 2014 
op het parochiesecretariaat, Tereken 5a of  
per mail naar secretariaat@terekenparochie.be. 

Vóór de viering speelt Christophe op het orgel:  
Nicolaus Bruhns: Praeludium (& Fuga) in g 
 
Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door God gedragen! 

1 november 2014     Allerheiligen       jaar a      

mailto:secretariaat@terekenparochie.be


Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid 
De heiligen ons voorgegaan, 
heiligen van veraf, klinkende namen, 
heiligen van dichtbij, 
wiens naam we zachtjes noemen 
en bewaren in ons hart. 
 
God, wij hebben hun leven in uw handen gelegd.  
Wees hier bij ons met troost en sterkte,  
opdat onze dankbaarheid om goede mensen 
mag uitgroeien boven ons verdriet uit. 
 
God, wij vertrouwen ons leven aan U toe. 
Help ons geloven dat wij met onze overledenen 
ooit bij U zullen thuis komen, 
verbonden met elkaar over de dood heen. Amen. 
 
Lofprijzing 

2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn, 
die, als de regen valt opnieuw gaan stromen. 
 
3. Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn.  (2x) 

Lied 

Nooit wordt de droefheid bodemloos: 
God houdt zijn handen open 
en heel ons leven, doods en broos, 
draagt Hij door vrees en hopen. 
Herinnert Hij zich niet hun naam 
als wachters op de morgen? 
Die in de nacht zijn voorgegaan, 
zijn in hun trouw geborgen. 

Om in stilte te lezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal jou nooit vergeten.  
Jij zal altijd in mijn gedachten zijn.  

Ik zal nog van je dromen  
en je stem nog horen.  

Ik kan nog niet begrijpen  
dat jij nu weg bent gegaan voorgoed.  

Ik zal heimwee naar je hebben.  
Maar, jij zal een teken van liefde blijven  

in mijn leven.  
Jou gedenkend wil ik verder groeien  

en weer krachtig worden.  
Hoewel onzichtbaar zal je bij mij zijn,  

geborgen voor altijd.   



door de inzet van mensen 
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft. 
 

Velen vóór ons  
hebben van dat geloof getuigd. 
Wij geven hen hier een plaats  
in ons dankgebed: 
mannen, vrouwen, kinderen,  
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden. 
 
Bij hen gedenken wij vandaag  
ook allen die wij persoonlijk kennen  
en in het bijzonder hen die pas recent  
van ons zijn heengegaan 
en leven in uw Liefde.   (…) 
 

Wij willen het brood breken en delen, 
wij zullen de beker drinken in Jezus’ naam 
om de herinnering aan hem levend te houden 
en om niet te vergeten 
dat Hij de armen, de treurenden, 
de zachtmoedigen, de hongerigen, 
de barmhartigen, de zuiveren, 
de vredelievenden, de vervolgden 
en al wie hulp nodig heeft, 
gelukkig heeft genoemd. 
 

Geef ons die Geest van deemoed en liefde, 
dan zullen wij gelukkig en blij worden 
door Christus, met Hem en in Hem, 
hier rond deze tafel en overal, 
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 
 
Onze Vader    
 
Gebed om vrede en vredewens 
Vrede wensen in een tijd van pijn en verdriet,  
van onvrede en verzet, lijkt onwezenlijk. 
Maar we willen er blijven aan werken. 
God, wij bidden U dat er in ons leven  
opnieuw momenten van rust en vrede komen. 
Gij zegt uw vrede toe 
aan gezinnen die met verdriet en gemis leven, 
aan kinderen en jonge mensen die troost zoeken, 
aan mensen die alleen in het leven staan. 
Laat die vrede in ons groeien. Amen. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
Geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 
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  Samuel Barber: Adagio (for strings) 

Gebed  
Heer onze God, 
stil geworden omdat we afscheid moesten nemen,    
luisteren wij naar het diepste van ons hart. 
Het vertelt ons van wat we nog 
hadden willen horen, zeggen en doen, 
van zoveel mooie dingen en van gemiste kansen. 
Laat alle liefde en genegenheid die er gegroeid is, 
veilig zijn in uw beschermende hand. 
Dat vragen wij U omwille van uw belofte  
van Leven. Amen. 
 

Inleiding op de lezingen 
God heeft het ons beloofd: Hij zal ons dragen, zoals 
een arend zijn jongen draagt op zijn vleugels. Wie in 
die God gelooft, wordt door Jezus ‘zalig’ geprezen. 
 

Eerste lezing 
Deut. 32, 11-12 
 

Tijd voor kinderen 
 

Orgel  Tommaso 
Giordani: Caro mio 
ben 
 

Evangelie    Mt. 5. 1-12   
 

Homilie 
 

Heer, herinner U de namen ... 
 

Voorbeden   
God, wij vragen U:  
laat allen die dit aardse leven verlaten hebben,  
verder leven in uw eeuwige liefde,  
en versterk in ons de hoop op het weerzien. 
 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 



God, wij vragen U:  
laat alle liefde die er tussen hen die gestorven zijn 
en ons gegroeid is,  
veilig zijn in uw behoedende hand. 
 

Omdat Gij het zijt, ... 
 
God, wij vragen U:  
dat de lieve mensen  
die gestorven zijn  
blijven voortleven in onze gedachten,  
in onze levensmoed en in ons hart.  
 

Omdat Gij het zijt, … 
 
God, wij vragen U:  
veranker in ons hart het vertrouwen dat Gij  
ons allen eens tot voltooiing brengt. 
 

Omdat Gij het zijt, ... 
 
Geloofsbelijdenis  

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen 
scharen wij ons rond onze God van Leven 
en belijden wij ons geloof.  
 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor zichzelf. 
Ik geloof in die Jezus 
die wij kennen als Zoon van mensen 
en Zoon van God, 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 

Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de Bron van liefde die ons dit leven 
schonk. Amen. 
 

Offerande    
De omhaling is voor de vzw Pastorale Animatie, die 
het loon betaalt van Lieve, onze pastoraal vrijge-
stelde. Dank voor uw bijdrage. 
 
Orgel Bach/Gounod: Ave Maria 

Gebed over de gaven 
God, onze Vader,  
aanvaard dit brood en deze wijn,  
tekenen van de maaltijd waarvoor Gij ons uitnodigt. 
Vandaag op het feest van Allerheiligen 
willen wij het brood breken en de wijn drinken  
verbonden met alle mensen die reeds bij U zijn  
en ons voorbeeld zijn op de weg naar U. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Goede God, 
vandaag op het feest van Allerheiligen 
danken wij U voor al die mensen,  
die door de eeuwen heen, 
overal op de aarde, ook hier bij ons,  
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord. 
 
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,  
die op stap zijn gingen voor een betere we-
reld, uw droom op aarde, uw Rijk van vrede. 
 
Wij danken U voor de vredebrengers,  
voor hen die recht doen zegevieren, 
voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen. 
 
Voor de helpers in nood,  
voor de gevers en de delers, 
voor de moedigen  
en diegenen die nooit opgeven, danken wij U. 
 
Met allen die in U geloven, loven en prijzen wij U 
met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, ... 
 
Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen, 
die elk op hun manier Jezus hebben nagevolgd. 
Gij hebt hen gegeven wat ook wij hebben: 
leven, een rijkdom aan mogelijkheden, 
kansen om lief te hebben en te delen. 
 
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, 
dat weten wij door Jezus, uw Zoon, 
die zijn leven aan ons heeft gegeven.   (…) 
 
In de schaduw van zijn verhaal 
willen we doen wat Hij heeft gedaan: 
brood delen, op zoek naar zijn weg, 
want zo worden wij zijn lichaam. 
 
Wij belijden, Heer, wij geloven en verwachten 
dat uw Zoon weer zichtbaar wordt 


